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วัตถุประสงคห์ลักของการวิจัยมีดงันี ้ (1) เพื่อวิเคราะหปั์ญหาของแรงงานธุรกิจบริการประเภท

นวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานครจากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 และ (2) เพื่อศกึษาแนวทางการช่วยเหลือ
เยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานครจากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 
โดยเป็นงานวิจยัเชงิคณุภาพ และมีผูใ้หข้อ้มลูหลกั คือ (1) เจา้หนา้ที่หน่วยงานภาครฐัที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 5 
คน (2) นายจ้างหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีส่วนเก่ียวข้อง  จ านวน 6 คน (3) แรงงานหรือลูกจ้างที่มี
ประสบการณด์า้นการนวดแผนไทย จ านวน 16 คน ซึ่งทัง้หมดใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบ Snowball Technique ดว้ย
การวิเคราะหเ์อกสาร และการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งนัน้สามารถที่จะเก็บรวบรวมขอ้มลูไดค้รบถว้นตรงตาม
ประเด็นที่นักวิจยัศึกษา การวิเคราะหข์อ้มูลจะด าเนินการวิเคราะหเ์นือ้หาทั้งสองส่วน  คือ การวิเคราะหข์อ้มลู
ปฐมภมูิและขอ้มลูทตุิยภมูิ โดยผลการวิจยัแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั ประกอบดว้ย (1) ปัญหาต่อแรงงานธุรกิจบริการ
ประเภทนวดแผนไทยที่ไดร้ับผลกระทบจากวิกฤติโควิด -19 ดังปรากฏใน 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
นโยบายภาครฐั สขุภาพกายและใจ และ (2) แนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบรกิารประเภทนวด
แผนไทยที่ไดร้บัผลกระทบวิกฤติโควิด-19 จากปัญหาในขอ้(1) ซึ่งมาตรการการเยียวยานัน้เป็นการแกไ้ขปัญหาที่
ไม่ครอบคลุม เช่น การช่วยเหลือเยียวยาทางดา้นเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ และยังมีลูกจา้งอีกเป็น
จ านวนมากที่ไม่ไดร้บัการช่วยเหลือใด ๆ  จากภาครฐัเลย ทัง้ที่เป็นผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบและความเดือดรอ้นจรงิ โดย
ภาครฐัควรกลบัไปพิจารณาถึงนโยบายการช่วยเหลือในส่วนนีอ้ีกครัง้ 
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The main objectives of the research were as follows: (1) to analyze the problems of Thai 

massage service business workers in the Bangkok metropolitan area from the impact of the COVID-19 
crisis and; (2) to study the guidelines providing a remedial approach to Thai massage service business 
workers in Bangkok metropolitan area from the impact of the COVID-19 crisis. This study is a qualitative 
research. The key informants were as follows: (1) government officials of the governmental agencies 
involved, with a total of five people; (2) employers or entrepreneurs in the private sector, a total of six 
people; (3) 16 laborers or experienced Thai massage workers, which used the Snowball Technique 
and could be applied through data collection via document surveys and in-depth interview forms able 
to collect complete data according to the research issues. The data analysis can be performed the 
content analysis including primary and secondary data analysis. The research results were divided 
into two main parts: (1) the problems for Thai massage service business workers who were negatively 
impacted by the COVID-19 crisis in four areas: economic, social, government policy, physical and 
mental health; and (2) guidelines for providing remedial measures to help the Thai massage service 
business workers affected by the COVID-19 crisis. Furthermore, this situation has not been resolved, 
for example, economic assistance is not sufficient for their livelihood and there are still many workers 
who have not received any help from the government, despite being affected by genuine trouble. The 
government sector should reconsider public policy in ameliorating this situation. 
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บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นธุรกิจบริการที่เริ่มมีบทบาทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ

ส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคมของโลก ทัง้นีใ้นปี 2006  มีนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยว
เชิงสขุภาพจ านวนถึง 842 ลา้นคนและคาดว่าจะเติบโตถึง 1.6 พนัลา้นคนในปี 2020 ซึ่งสดัส่วนของ
ธุรกิจในอตุสาหกรรมท่องเที่ยวมาจากธุรกิจการใหบ้รกิารดา้นการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ โดยคิดเป็น 
11% ของรายไดท้ัง้หมด (Wanlanai Saiprasert, 2011) การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพสามารถสรา้งรายได้
ประมาณ 617 ลา้นบาทในแต่ละประเทศ และมีสดัส่วนการเติบโตในทุกประเทศที่ 3.9% ของทุก
ประเทศต่อปี (Carrera & Bridges, 2006) สาเหตหุนึ่งที่การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพไดร้บัความนิยมสงู 
เป็นผลมาจากผูค้นส่วนใหญ่ใหค้วามส าคัญในการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากขึน้ เพื่อหลีกเลี่ยง
การเกิดโรคภัยต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การเยียวยารกัษา และเกิดค่าใชจ้่ายตามมาจ านวนมหาศาล 
สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ (Tourism Research and Marketing, 2006) พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติจะเดินทางดว้ยจุดประสงคก์ารท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป ไดแ้ก่ การเดินทางพักผ่อน 
Regarding the purpose of travel, 50% เดินทางเยี่ยมญาติและเพื่อนฝูง 25% เดินทางเชิงสขุภาพจาก
การแพทยท์างเลือก (สปาและสขุภาพความงาม) 16% และที่เหลือคือการติดต่อทางธุรกิจ (Travel 
Exhibitions, 2007) ส่งผลใหผู้ป้ระกอบธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ ทัง้โรงพยาบาลเอกชน และสปา
และสขุภาพความงามต่าง ๆ ขยายบรกิารดา้นสขุภาพในวงกวา้ง จากเดิมที่มุ่งเนน้การบ าบดัรกัษา
โรคภยัต่าง ๆ  ใหค้รอบคลมุการสง่เสรมิสขุภาพทัง้ร่างกายและจิตใจใหแ้ข็งแรง เพื่อป้องกนัโรคภยัต่าง ๆ  
และการฟ้ืนฟูสุขภาพหลงัการบ าบดัรกัษา รวมไปถึงบริการเสริมความงามเพื่อเสริมบุคลิกภาพที่
เขา้มามีบทบาทมากขึน้ในระยะหลงั (ศนูยว์ิจยักสิกรไทย, 2555) 

จากกระแสความใส่ใจดา้นสุขภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็วดงักล่าว ท าใหห้น่วยงานภาครฐั
ในหลายประเทศ รวมทัง้ประเทศไทยต่างใหก้ารสนับสนุนธุรกิจภาคเอกชนที่ใหบ้ริการดา้นสุขภาพ 
เพื่อขยายตลาดในต่างประเทศ ซึ่งครอบคลมุทัง้กลุ่มประเทศที่ก าลงัพฒันา สอดคลอ้งกบัประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งจากผลการวิจัยทางการตลาด
การท่องเที่ยว พบว่า การเดินทางท่องเที่ยวเชิงสขุภาพส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะนิยม
เดินทางไปใชบ้ริการในประเทศก าลังพัฒนา (Bookman & Bookman, 2007; Matto & Rathindran, 
2006; Morrison, 2005; Ramirez, 2007) ท าใหธุ้รกิจสปาและสุขภาพความงามของไทย ซึ่งถือเป็น
การแพทยท์างเลือก  ซึ่งแต่เดิมเนน้บริการดา้นการรกัษาโรคต่าง ๆ ดว้ยการนวดเพื่อบ าบดัรกัษา 
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หนัมาพฒันาบริการดา้นส่งเสริมสขุภาพรวมทัง้บริการดา้นเสริมความงาม เพื่อสนองความตอ้งการ
ที่เพิ่มขึน้ โดยอาศัยความได้เปรียบจากความน่าเชื่อถือในด้านบุคลากร ทั้งนี ้มีผูป้ระกอบการ
เขา้มาใหบ้ริการเพิ่มขึน้จ านวนมาก และพฒันาบริการส่งเสริมสขุภาพในหลากหลายรูปแบบ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการที่เพิ่มขึน้ โดยมีบรกิารนวดแผนไทย และสปา เป็นกิจกรรมที่มีชื่อเสียง เป็น
ที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางในต่างประเทศหลงั ท าใหส้ามารถดึงดดูนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างชาติ
ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ใหใ้ชบ้รกิารเพื่อสมัผสับริการนวดแผนไทยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย 

นวดแผนไทย เป็นทัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ซึ่งถือไดว้่าเป็นภูมิปัญญาของไทยที่มีมาตัง้แต่อดีต
กาลและไดส้ืบสาน ต่อเนื่องกนัมาจนถึงปัจจุบนั ความนิยมการนวดแผนไทยมีในทัง้จากคนไทยและ
ชาวต่างชาติจนถึงกบัมีค ากล่าวว่า “ถา้มาเมืองไทยจะตอ้งไดน้วดแผนไทย” ท าใหธุ้รกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยเป็นธุรกิจที่สรา้งรายไดใ้หก้นั ประเทศเป็นอนัมากรวมตลอดถึงผูท้ี่เป็นหมอนวดเองจึง
สามารถประกอบอาชีพดงักล่าวไดอ้ย่างมั่นคง (ขยสร สมบุญมาก และจกัรพงษ์ เป่ียมเมตตา, 2559) 
นวดแผนไทยถือเป็นศาสตรแ์ละศิลป์อีกแขนงหนึ่งที่ส  าคญัของหลกัวิชาการแพทยแ์ผนไทยหรือเรียก
อย่างเป็นทางการว่า “หตัถศาสตร”์ ซึ่งด ารงอยู่ในสงัคมไทยมาตัง้แต่สมยัโบราณ การนวดแผนไทย
เป็นหนึ่งในรูปแบบของการรักษาอาการป่วยไข ้หรือการคลายเส้นเพื่อให้คลอดบุตรง่ายและ 
มีความส าคญัเรื่อยมา ซึ่งการรกัษาโรคดว้ยการนวดแผนไทยเป็นวิธีหนึ่งที่มีผลต่อการรกัษาโรคได้
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโรคที่ไม่สามารถรกัษาไดด้ว้ยการฉีดหรือกินยาแผนปัจจุบนั (นฐัวดี แดงอินทร,์ 
2555) นอกจากนีก้ารนวดแผนไทยยงัมีคณุค่าต่อสขุภาพทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ โดยเป็นกระบวนการ 
ดแูลสขุภาพและรกัษาโรคที่อาศยัการสมัผสัอย่างมีหลกัการระหว่างผูใ้หก้ารรกัษา (หมอนวด) และ
ผูร้บัการรกัษา (ผูป่้วย) ท าใหเ้กิดการไหลเวียนของเลือดลม กลา้มเนือ้ผ่อนคลาย รกัษาอาการปวด
เมื่อยตามร่างกาย อาการฟกช า้ เคล็ดขดัยอก และยงัช่วยใหส้ดชื่น กระปรี่กระเปร่า จิตใจผ่อนคลายได้
เป็นอย่างดี การนวดทุกรูปแบบจึงนบัว่ามีส่วนสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล สง่เสรมิความสมัพันธ์
ภายในครอบครวัและสงัคมอีกทางหนึ่งดว้ย (ศิรลิกัษณ ์ฮัว้รุง่เรือง, 2550) 

ประเทศไทยมีศกัยภาพสงูในการใหบ้ริการส่งเสริมและสนบัสนุนสขุภาพ (Health Promotion 
Services) เช่น สปา นวดแผนไทย และธุรกิจความงาม เป็นตน้ โดยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นตน้มา 
รฐับาลไทยไดใ้หก้ารสนบัสนนุธุรกิจในสาขานี ้ดว้ยการประกาศนโยบายการพฒันาประเทศใหเ้ป็น
ศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาติ ซึ่งส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ
กระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนดวิสยัทัศน ์Thailand as World Class Healthcare Destination 
โดยธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ เป็นหนึ่งในบริการหลักภายใตแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสขุภาพนานาชาติ โดยส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็น “Capital Spa of Asia” 
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ดว้ยการผลกัดันการสรา้งมาตรฐานและเอกลกัษณข์องธุรกิจสปาไทยสู่มาตรฐานสากล และเนน้
การท าการตลาดเชิงรุกในประเทศเป้าหมาย โดยจัดใหม้ีการประชาสมัพนัธ ์การจดักิจกรรมส่งเสรมิ
ธุรกิจและสนบัสนุนการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ ทัง้ดา้นการลงทุน/ร่วมทุน จดัตัง้ธุรกิจ การสรา้ง
เครือข่าย การสรา้งแบรนด ์ฯลฯ สง่ผลใหธุ้รกิจสปาและนวดแผนไทยมีชื่อเสียงและมีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรบัในระดบัสากล และกลายเป็นธุรกิจบริการอีกสาขาหนึ่งที่มีบทบาทส าคญัในการเสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจของไทย โดยเป็นธุรกิจบริการที่ไทยมีศักยภาพในฐานะเป็น “บริการที่
ส่งออกได”้ ทัง้ในรูปแบบการรองรบัชาวต่างชาติที่เขา้มาใชบ้ริการในประเทศ การออกไปลงทุนจัดตัง้
ธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงการสง่บุคลากรเดินทางไปใหบ้ริการในต่างประเทศ นอกจากนัน้ ยงัเป็น
ธุรกิจที่สนบัสนนุใหเ้กิดการขยายตวัในสาขาบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง อาทิ การท่องเที่ยว สินคา้เพื่อ
สขุภาพ ฯลฯ สง่ผลใหม้ีเงินตราไหลเขา้ประเทศจากธุรกิจในกลุม่นีเ้พิ่มมากขึน้ ส  าหรบัปี 2553 จาก
สถานการณท์างการเมืองในประเทศที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง สง่ผลใหจ้ านวนผูใ้ชบ้ริการชาวต่างประเทศ
ลดลง จากการชะลอและยกเลิกการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย อย่างไรก็ดี รายไดใ้น
ภาพรวมของภาคธุรกิจนีย้งัทรงตวัอยู่ เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารชาวไทยหนัมาใหค้วามใสใ่จกบัเรื่องการดูแล
สุขภาพและความงามของตนมากขึน้ ทัง้นีธุ้รกิจบริการสปาและนวดแผนไทยจะขยายตัวได้โดย
คาดว่าจะสรา้งรายไดก้ว่า 16,000 ลา้นบาท ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป (กรมเจรจาการคา้ระหว่าง
ประเทศ ส านกัการคา้บริการและการลงทุน, 2554) 

ดว้ยการรณรงคท์ัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในการส่งเสริมสขุภาพ ท าใหก้ารนวดแผนไทย
ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการส่งเสริมสขุภาพเป็นที่ยอมรบัและชื่นชอบส าหรบับุคคลโดยทั่วไปอย่างรวดเร็ว
และแผ่หลายทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ และดว้ยเหตนุีท้  าใหก้ารนวดแผนโบราณเป็นธุรกิจ 
ผูป้ระกอบจ านวนมากใหค้วามสนใจและเปิดกิจการรา้นคา้เป็นจ านวนมากเนื่องจากสามารถสรา้ง
รายไดอ้ย่างมหาศาลใหก้ับผูป้ระกอบการนวดแผนโบราณ ขอ้มูลจากศูนยว์ิจัยกสิกรไทย พบว่า 
การบริการนวดแผนไทยสรา้งชื่อเสียงและไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ท าใหส้ามารถดึงดดูนกัท่องเที่ยวมาใชบ้ริการนวดแผนไทย ซึ่งมีรายไดจ้ากตลาดท่องเที่ยว
เชิงสขุภาพของไทยปี 2555 มีมลูค่าประมาณ 150,000 ลา้นบาท (ศนูยว์ิจยักสิกรไทย, 2558)  

นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัของนกัวิชาการอีกหลายคนที่แสดงใหเ้ห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
แบบการนวดแผนไทยเป็นธุรกิจที่สรา้งมูลค่ามหาศาล และหลายประเทศตอ้งใหค้วามส าคญักบั
การพัฒนารูปแบบการดูแล รกัษาสุขภาพใหป้ระชาชนในประเทศอย่างเหมาะสม  เพื่อประหยดั
ค่าใชจ้่ายไม่ว่าจะเป็นจากภาครฐับาล จากการที่ตอ้งจ่ายในระบบประกันสุขภาพและสวัสดิการ 
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(Bies & Zacharia, 2007; Burkett, 2007; Forgione & Smith, 2007; Horowitz & Rosensweig, 
2007; United States Congress Senate Special Committee on Aging, 2006)  

สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของคณะรฐัมนตรี ในการประชุมเชิงนโยบายการพฒันาศนูยก์ลาง
บรกิารดา้นสขุภาพ Medical Hub ในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2556 ซึ่งไดก้ าหนดแนวทางการพฒันา 4 ดา้น 
มุ่งพัฒนาวงการแพทยข์องไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบริการดา้นสุขภาพ  (Medical Hub) เพื่อพัฒนา
วงการแพทยข์องไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางในการพัฒนาดา้นสุขภาพ ซึ่งในส่วนยุทธศาสตรข์อง
ประเทศ รฐับาลอยากเห็นการพฒันาขีดความสามารถของประเทศในดา้นสุขภาพดว้ยการเติมเต็ม
ขัน้พืน้ฐานของสขุภาพ ดแูลยกระดบัมาตรฐานการดแูลดา้นสขุภาพต่าง ๆ ดแูลสขุภาพในเชิงของ
การท่องเที่ยว รวมทั้งการต่อยอดในการสร้างอาชีพ และการพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศใน
ศนูยก์ลางบริการดา้นสขุภาพ ทัง้นี ้ไดก้ าหนดแนวทางการพฒันา Medical Hub เป็น 4 ดา้นคือ 1. 
เป็นศูนยก์ลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ Wellness Hub ที่เป็นการบริการอย่างครบวงจร 2. เป็น
ศูนยก์ลางบริการสุขภาพ Medical Service Hub ที่ต่อยอดกับระบบสปา ระบบการท างานเพื่อสรา้ง
สุขภาพรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยและเป็นจุดหนึ่งที่
หลายประเทศเขา้มาใชบ้ริการ 3. เป็นศูนยก์ลางการศึกษา วิชาการและงานวิจัย Academic 
Hub ที่เก่ียวกับสุขภาพ และ 4. เป็นศนูยก์ลางยาและผลิตภณัฑส์ขุภาพ Product Hub  

ทัง้นีผู้ท้ี่ประกอบอาชีพเป็นหมอนวดแผนไทยหรือหมอนวดแผนโบราณซึ่งเป็นการนวด
เพื่อบ าบดัรกัษาโรคกบันวดเพื่อสขุภาพนัน้แตกต่างกนั หากตอ้งการนวดเพื่อสขุภาพ ผ่อนคลาย หรือ
นวดเพื่อเสรมิสวยใหเ้ลือกรา้นนวดทั่วไปหรือรา้นสปาที่ไดร้บัอนญุาต สว่นการนวดเพื่อรกัษาหรือที่
เรียกกนัว่า “นวดแกอ้าการ” ตอ้งเขา้สถานพยาบาลดา้นแพทยแ์ผนไทย ทัง้นี ้การนวดเพื่อบ าบดัรกัษา
โรคนัน้ เป็นการรกัษาโรคและฟ้ืนฟูสขุภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยหรือการแพทยแ์ผนไทย
ประยุกต ์จะตอ้งกระท าในสถานพยาบาลที่ไดร้บัอนุญาตอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายเก่ียวกับ
สถานพยาบาล รวมทัง้ผูใ้หก้ารรกัษาหรือหมอนวดจะตอ้งขึน้ทะเบียนและไดร้ับอนุญาตจากสภา
การแพทยแ์ผนไทยทัง้นีก้่อนวิกฤติโควิด-19 กระทรวงสาธารณสขุเป็นหน่วยงานส าคญัที่เก่ียวขอ้ง
และส่งผลโดยตรงต่อการนวดแผนไทยจากนโยบายสนับสนุนใหม้ีการแพทยแ์ผนไทยควบคู่กับ
การแพทยแ์ผนปัจจุบนัโดยมีการจดัตัง้สถาบนั การแพทยแ์ผนไทยขึน้ในกรมการแพทยก์ระทรวง
สาธารณสขุ นอกจากนีย้งัมีการเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่การนวดแผนไทย เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการผลกัดันใหก้ารนวดแผนไทยเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากนีก้ระทรวงแรงงานเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เขา้มา
สนบัสนนุสง่เสรมิการนวดแผนไทย โดยเฉพาะการสง่เสรมิอาชีพดา้นธุรกิจบรกิารการนวดแผนไทย 
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(พสนุิต สารมาศ, นราภรณ ์ขนัธบุตร และ อบุลวรรณ อยู่สขุ, 2551) ทัง้นีย้งัมิไดน้บัรวมภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัสง่เสรมิธุรกิจการนวดแผนไทยอีกเป็นอนัมาก ดงัจะเห็น
ไดจ้ากมีหมอนวดที่ขึน้ทะเบียนและไดร้บัใบรบัรองการขึน้ทะเบียนเป็นผูใ้หบ้รกิารในสถานประกอบการ
เพื่อสขุภาพหรือใบ สพส. 13 จ านวนกว่า 120,000 คน รวมทัง้หมอนวดเพื่อสขุภาพประมาณ 200,000 
คน 

ซึ่งหลังจากเกิดวิกฤติโควิด-19 ท าใหภ้าคธุรกิจในหลายภาคส่วนไดร้ับผลกระทบอย่าง
รุนแรง โดยเฉพาะต่อธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยรวมทั้งสปาดังปรากฏข้อมูลว่าธุรกิจ
ประเภทดงักล่าวไดร้บัผลกระทบจากการประกาศใหโ้รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 
เป็นโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมทัง้นายกรฐัมนตรีไดใ้ชอ้  านาจตาม
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน พ.ศ.2558 ที่ไดป้ระกาศขอ้ก าหนดและ
ขอ้ปฏิบติั โดยหา้มประชาชนเขา้ไปในพืน้ที่หรือสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยง การปิดสถานที่เสี่ยง เช่น 
สนามมวย ผบั สถานบริการ หา้งสรรพสินคา้ การปิดช่องทางเขา้มาในราชอาณาจกัร การหา้มกกัตุน
สินคา้ ยา สินคา้อ่ืนที่จ  าเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนั การหา้มชุมนุม การมั่วสุมกัน 
หา้มเสนอข่าวเท็จ หลีกเลี่ยงการเดินทางขา้มจงัหวัด และเคอรฟิ์ว หา้มออกนอกบา้นในเวลาก าหนด 
ผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตาม ตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกินสองปี หรือปรบัไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้
ปรบั 

อย่างไรก็ดีในช่วงวิกฤติโควิด-19 การไดร้บัการสนับสนุนและช่วยเหลือตลอดจนการ
ช่วยเหลือเยียวยาใหแ้ก่ธุรกิจและผูไ้ดร้บัผลกระทบต่อวิกฤติโควิด-19 ของประเทศไทยมีลักษณะ
รวมศนูยอ์ยู่ที่รฐับาลผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครฐั โดยเฉพาะศนูยบ์รหิารสถานการณแ์พร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยนอกจากการใหข้อ้มลูต่าง ๆ  แลว้ยงัมีหน้าที่บริหารจัดการ
และมอบหมายใหอ้ านาจหนา้ที่การช่วยเหลือประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ จากวิกฤติโควิด-19 ดว้ย 
ส าหรบัธุรกิจบรกิารประเภทนวดแผนไทยไดร้บัการสนบัสนนุและช่วยเหลือในลกัษณะของนโยบายของ
รัฐบาลในช่วยเหลือเยียวยากรณีโควิด-19 ยกตัวอย่างเช่น การช่วยลดเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกนัสงัคมของนายจา้งและลกูจา้งในทุกหน่วยธุรกิจ ในกรณีที่เป็นพนกังานนวดแผนไทยอิสระที่
ไม่ไดอ้ยู่ในระบบประกนัสงัคมจะไดร้บัเงินชดเชยรายไดค้นละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 
3 เดือน นอกจากนีย้ังไดร้บัมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน มาตรการลดค่าไฟฟ้าค่าน า้ประปา
อีกดว้ย  

แมว้่าแรงงานของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยจะไดร้บัความช่วยเหลือดงักล่าวขา้งตน้ 
ดงัเช่นภาคสว่นอ่ืน ๆ ที่ยงัมีสว่นของการไดร้บัการช่วยเหลือและยงัมีปัญหาอปุสรรคเป็นการเฉพาะ
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ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งแรงงานของธุรกิจบริการประเภทดงักล่าวก็เช่นเดียวกนักบัที่กลุม่ หรือประชาชน 
หรือภาคสว่นต่าง ๆ ที่ยงัคงจ าตอ้งมีการศกึษาขอ้มลูทัง้สภาพและแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากวิกฤติที่
ยงัคงไม่คลี่คลายนี ้งานสารนิพนธ์นีจ้ึงเกิดขึน้เพื่อศึกษาปัญหาของแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวด
แผนไทยจากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 และแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาที่ควรมีต่อแรงงานของ
ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย เพื่อใหธุ้รกิจโดยเฉพาะ แรงงานของธุรกิจประเภทนีย้ังคงสามารถ
ประกอบสมัมาชีพดงักล่าวไดร้วมตลอดถึงสามารถรอดพน้วิกฤติที่ก าลงัเกิดขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อประสิทธิผลสงูสดุ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื ่อว ิเคราะหป์ัญหาของแรงงานธุรก ิจบร ิการประเภทนวดแผนไทยในเขต

กรุงเทพมหานครจากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19  
2. เพื่อศกึษาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผน

ไทยในเขตกรุงเทพมหานครจากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19  

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตดา้นเนือ้หา งานวิจัยชิน้นี เ้ป็นการศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทาง  

การช่วยเหลือเยียวยาต่อ แรงงานของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยจากผลกระทบของวิกฤติ
โควิด-19 ในดา้น 1) เศรษฐกิจ 2) สงัคม 3) นโยบายภาครฐั 4) สขุภาพกายและใจ  

2. ขอบเขตดา้นประชากร/ผูใ้หข้อ้มลู สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เพื่อตอบสนองวตัถปุระสงค์ 
ขอ้แรก โดยศกึษาจากผูใ้หข้อ้มลูหลกัคือ  

2.1 นายจา้งหรือตวัแทนหน่วยงานภาคเอกชน/ผูป้ระกอบการที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ผูม้ีส่วน
ในการก ากบั ดูแลและส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (การนวดแผนไทย) 
จ านวน 6 คน ประกอบดว้ย 1) ผูป้ระกอบการ 3 คน 2) ตัวแทนภาคเอกชน 3 คน โดยใชเ้ทคนิค 
Snowball Technique โดยประมาณ 6 คน 

2.2 แรงงานและผูเ้ชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการนวดแผนไทยส าหรับ
นักท่องเที่ยวและนักวิชาการ จ านวน 16 คน ประกอบดว้ย 1) แรงงาน/ลูกจา้งดา้นการนวด
แผนไทย 8 คน 2) ผูม้ีประสบการณ/์ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการนวดแผนไทยส าหรบันกัท่องเที่ยว 8 คน โดย
ใชเ้ทคนิค Snowball Technique โดยประมาณ 16 คน 

3. ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  เพื่อตอบสนอง
วตัถปุระสงค ์ขอ้ที่สอง โดยศกึษาจากผูใ้หข้อ้มลูหลกัคือ 
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เจา้หนา้ที่หน่วยงานภาครฐั/ตัวแทนผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งของภาครฐั ผูม้ีส่วนในการก ากับ 
ดูแล และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (การนวดแผนไทย) จ านวน 5 คน 
ประกอบดว้ย 1) ตวัแทนจากกระทรวงสาธารณสขุ 2) ตวัแทนจากผูแ้ทนสภาการพยาบาล 3) ผูแ้ทน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 4) กรมการแพทย ์กรมอนามยั 
5) ผูอ้  านวยการส่งเสริมและพิทักษ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 6) กระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์7) กรมบญัชีกลาง 8) ส านักงานประกันสงัคม 9) เลขาธิการสภานักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติแห่งประเทศไทย 10) สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข มูลนิธิสถาบนัวิจัยและพัฒนา
นกัท่องเที่ยว โดยใชเ้ทคนิค Snowball Technique โดยประมาณ 5 คน 

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา งานวิจัยท าอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยประกาศใชพ้ระราชก าหนด
ฉุกเฉินรวมทั้งมาตรการล็อกดาวน ์(Lock down) และมีมาตรการเยียวยาแก่สถานประกอบการ 
ภายหลงัจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจบุนั    
โดยงานวิจยันีม้ีระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั 4 เดือนในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2564 

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
การน าไปใชป้ระโยชนใ์นดา้น 
1. ในดา้นวิชาการท าใหท้ราบถึงปัญหาของแรงงานของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย

จากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 เพื่อใชเ้ป็นแหล่งขอ้มลูทางวิชาการในการประกอบการสรา้งนโยบาย
สาธารณะที่เก่ียวขอ้ง 

2. ในดา้นนโยบายช่วยใหม้ีทางเลือกใหม่ ๆ ในการช่วยเหลือเยียวยาและพัฒนาแรงงาน
ของธุรกิจบรกิารประเภทนวดแผนไทยหลงัการระบาดโควิด-19  

นิยามศัพท ์ 
1. ธุรกิจบริการ หมายถึง  ธุรกิจที่ด  าเนินกิจการแลกเปลี่ยนสินคา้ที่ไม่เป็นตวัตนมีรูปแบบ

ที่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดา้นความพึงพอใจและความคาดหวัง มักจะถูกบริโภคไป
พรอ้ม ๆ กบัที่ผลิตขึน้มา เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการรกัษาพยาบาล เป็นตน้ 

2. นวดแผนไทย หมายถึงการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบ าบัด การป้องกันโรค 
การสง่เสรมิสขุภาพ และการฟ้ืนฟสูขุภาพ ดว้ยวิธีการกด การคลงึ การบีบ การจบั การดดั การประคบ 
การอบ หรือวิธีการอ่ืนตามศิลปะการนวดไทย หรือการใชย้าตามกฎหมายว่าดว้ยยา ทั้งนีด้ว้ย
กรรมวิธีการแพทยแ์ผนไทย (ความหมายตามพระราชบญัญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
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และประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 เรื่องการเพิ่มประเภทการนวดไทยในสาขาการแพทย์
แผนไทย)  

3. แรงงานของธุรกิจบริการ หมายถึง บคุคลที่ประประกอบอาชีพภาคบริการในสาขาต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการรกัษาพยาบาล เป็นตน้และผูบ้ริการนวดเพื่อสขุภาพ แต่ตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุก าหนด และตามพระราชบญัญัติสถานบรกิาร พ.ศ. 2509 

4. แรงงานของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย หมายถึง ผูป้ระกอบวิชาชีพที่ตอ้งไดร้บั
ใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ  

5. มาตรการการเยียวยาช่วยเหลือ หมายถึง มาตรการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย 
แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
พ.ร.ก. เงินกู ้1 ลา้นลา้นบาท เพื่อแกไ้ขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสงัคม ที่ไดร้บัผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา พ.ศ. 2563 

6. ผลกระทบของโควิด หมายถึง ผลกระทบที่มีต่อประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และนโยบายทางภาครฐั รวมทัง้สขุภาพกายและใจ 
 



 

บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องงานวิจยั
รวมทัง้กระบวนการต่าง ๆ ดงัรายละเอียดในบทที่ 1 ส าหรบัในบทนีจ้ึงเป็นการน าเสนอแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ใชใ้นการตอบสนองวตัถุประสงคด์งักล่าว โดยศึกษาประเด็นหลกัที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาและ
แนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบรกิารประเภทนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
จากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ประกอบดว้ย 1) ธุรกิจบริการและลกัษณะเฉพาะของธุรกิจบริการ 
2) ธุรกิจนวดแผนไทย 3) แนวความคิดความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) 4) แนวความคิด
เก่ียวกบันโยบายสาธารณะ 5) การบริหารบุคลากรในช่วงวิกฤติ 6) งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 7) กรอบแนวคิด
การวิจัย 8) กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับแรงงานสมัพันธ์ รวมทัง้ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวขอ้งกบั
งานวิจยั   

ธุรกิจบริการและลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการ 
ความหมายของค าว่า “บรกิาร” มีการใหค้วามหมายไวด้งัต่อไปนี ้
“บริการ” หมายความว่า การรบัจดัท าการงาน การใหส้ิทธิ์ใด ๆ การใหใ้ชห้รือใหป้ระโยชนใ์น

ทรพัยส์ินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ (กระทรวงพาณิชย์, 
2542) 

“บริการ” หมายความว่า การรบัจ าท าการงาน การใหส้ิทธิใด ๆ  หรือการใหใ้ชห้รือใหป้ระโยชน์
ในทรพัยส์ินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ แต่ไม่รวมถึง
การจา้งงานตามกฎหมายแรงงาน (กระทรวงสาธารณสขุ, 2522) 

“บริการ” หมายความว่า การรบัจ าท าการงาน การใหส้ิทธิ์ใด ๆ การใชห้รือประโยชนใ์น
ทรพัยส์ินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชนอ่ื์น แต่ไม่รวมถึงการจา้งแรงงาน 
(กระทรวงพาณิชย,์ 2542) 

ผูเ้ขียนเห็นว่าการบริการ หมายความถึง ค าว่า “บรกิาร” ในความหมายตาม พระราชบญัญัติ
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 (แกไ้ขเพิ่มเต็ม พ.ศ. 2541) เพราะเป็นความหมายที่กวา้งที่สุด และ
สามารถปรบัใชก้บัการคุม้ครองผูบ้ริโภคซึ่งผูเ้ขียนจะไดท้ าการศึกษาต่อไป (กระทรวงสาธารณสขุ , 
2522) 
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ลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการ 
นวดแผนไทย ถือเป็นธุรกิจบริการ ประเภทหนึ่ง ซึ่งธุรกิจบริการนีจ้ะมีลกัษณะเฉพาะ 

ที่แตกต่างไปจากผลิตภณัฑท์ั่วไป ดงันี ้
1. จบัตอ้งไม่ได ้(Intangibility) การบรกิารเป็นสิ่งที่จบัตอ้งไม่ได ้ไม่ว่าจะก่อนซือ้

หรือหลงัซือ้ แต่สามารถมองเห็นบริการในรูปของผลที่ไดร้บัเท่านัน้ เช่น บริการสปา สิ่งที่ไดร้บั คือ 
ความผ่อนคลายหลงัจากการใหบ้รกิาร แต่ตวับรกิารเล่านีม้ีรูปรา่งหนา้ตาอย่างไร ไม่สามารถมองเห็น 

2. แยกออกจากกนัไม่ได ้(Inseparability) ผูข้ายบริการคนเดียวไม่สามารถขาย
ในตลาดหลายแห่งได ้เช่น ผูท้ี่ใหบ้รกิารสปาในสถานที่นีจ้ะไปใหบ้รกิารอีกที่พรอ้ม ๆ กนัไม่ได ้

3. ลกัษณะแตกต่างกนั (Heterogeneity) การบริการจากคนคนเดียวกันแต่ต่าง
วาระต่างสถานที่กนัไม่เหมือนกนั เช่น คนที่ใหบ้ริการดา้นสปาหรือนวดเมื่อวานนีอ้าจมีอารมณแ์จ่มใส 
การบริการที่ใหจ้ึงออกมาดีถูกใจผูร้บับริการ แต่ถ้าผูใ้หบ้ริการคนเดียวกันแต่วันนีอ้ารมณไ์ม่ ดี 
การบริการก็อาจจะแตกต่างกนักบัเมื่อวาน มะนัน้จึงเป็นการยากที่จะก าหนดมาตรฐานของการบริการ
และผูซ้ือ้ก็ไม่สามารถทราบไดล้่วงหนา้ว่าบริการที่ก าลงัจะซือ้นัน้ดีหรือไม่ จะทราบก็ต่อเมื่อรบับริการ
ไปแลว้ 

4. เป็นความตอ้งการที่สูญเสียง่ายและขึน้สงูมาก (Perish Ability and Fluctuating 
Demand) การบรกิารมีการสญูเสียสงู เก็บรกัษาไวไ้ม่ได ้โดยเฉพาะตลาดของการบรกิารขึน้ลงตาม 
ฤดกูาล โดยเฉพาะสปาที่มีราคาค่าบรกิารค่อนขา้งสงู ผูท้ี่มีใชบ้รกิารอาจมีแค่บางกลุม่เท่านัน้ 

ธุรกิจนวดแผนไทย 
รูปแบบการบริการในธุรกิจนวดแผนไทย 

เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของการบริการของผูป้ระกอบการนวดแผนไทย จะพบว่า 
ผูป้ระกอบการดา้นนวดแผนไทยจะมีลกัษณะของการใหบ้รกิาร ดงันี ้(กระทรวงพาณิชย ์กรมสง่เสรมิ
การสง่ออก, 2544, หนา้ 51-52) 

1. การนวดแผนไทยเพื่อการฟ้ืนฟูสุขภาพ หรือที่เรียกว่า การนวดเพื่อสุขภาพ 
(Massage for Health) คือ เป็นการนวดทั่วไปที่เนน้การช่วยเหลือกนัเองในครอบครวั โดยใชม้ือและ
อวยัวะสว่นอ่ืน เช่น ศอก ท่อนแขน สน้เทา้ หรือนั่งดดัตวัผูป่้วยเพื่อบ าบดัรกัษาอาการปวดเมื่อยและ
ลดความเครียดของผูใ้ชบ้ริการ ซึ่งการนวดแบบนีเ้ป็นที่นิยมกนัมากในปัจจุบนั ตวัอย่างของการนวด
แผนไทยเพื่อการฟ้ืนฟสูขุภาพ เช่น รูปแบบการนวดแบบเชลยศกัดิ ์

2. การนวดเพื่อรกัษาพยาบาล (Massage for Cure) คือ จะเป็นรูปแบบการนวด
แบบราชส านกัที่มีตัง้มาตัง้แต่สมัยโบราณ มีประโยชนใ์นการรกัษาโรค เช่น โรคอมัพาต โรคที่เก่ียวกับ
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กลา้มเนือ้หุม้ขอ้ เป็นตน้ ซึ่งการนวดในลกัษณะนีจ้ะมีวิธีการในการรกัษา โดยใชธ้รรมชาติบ าบดั 
ดว้ยการใชย้าสมนุไพรไทย การอบประคบสมนุไพร และการ บรกิารจ่ายยาดว้ยสมนุไพร 

3. การนวดเพื่อเสรมิความงาม (Massage for Beauty) จะเป็นการนวดหนา้ และ
ร่างกายเพื่อใหม้ีเลือดมาหล่อเลีย้ง ซึ่งจะท าใหผ้ิวหนงัผ่องใส รวมทัง้การนวดเพื่ อถนอม สายตา หู 
และล าคอ 

4. การนวดเพื่อสรา้งความสมดลุของร่างกาย (Massage for Manipulation) คือ 
จะเป็นการนวดเพื่อเสรมิสรา้งความสมดลุของฮอรโ์มน และการหลั่งน า้เหลือง รวมทัง้ความไม่สมดลุ
ของท่าทาง (posture) การนวดเช่นนีค่้อนขา้งจะมีความส าคญัต่อร่างกาย ปัจจบุนัการนวดประเภทนี ้
ไดร้บัความสนใจมากขึน้ในกลุม่ผูส้งูอายุ 

5. การนวดเพื่อการกีฬา (Massage for Sports) ปัจจบุนักลายเป็นเรื่องที่ส  าคญั
ของประเทศชาติ เก่ียวกบัอายุการใชง้านของนกักีฬาทีมชาติ ซึ่งมีอาการบาดเจ็บ และเลิกเล่นกีฬา
ก่อนวยัอนัควร การบาดเจ็บที่เกิดขึน้สว่นใหญ่จะเกิดขึน้จากกลา้มเนือ้และเสน้เอ็น 

6. การสอนนวดแผนไทย คือ จะเป็นการถ่ายทอดศิลปะการนวดแบบโบราณอย่าง
ถูกตอ้ง ตามแบบแผนประเพณีอนัดีงามของไทย ซึ่งรูปแบบการสอนจะแบ่ง ออกเป็น 2 หลกัสตูร คือ 
หลกัสตูรการนวดแผนโบราณ และหลกัสตูรการนวดเพื่อการบ าบดัรกัษา 

ธุรกิจนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ 
รูปแบบการบริการที่ผูป้ระกอบการ ในธุรกิจนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ มีใหบ้ริการใน

ปัจจบุนั คือ (ศนูยธ์ุรกิจอตุสาหกรรม, 2546) 
1. การนวดแผนไทย ลกัษณะของการนวดแผนไทยที่ใหบ้รกิาร สามารถแบ่งออกเป็น 

3 ลกัษณะ 
1.1 การนวดแบบยืด-ดัด ลักษณะในการนวดแบบนีค้ือ จะเป็นการยืด 

การดดักลา้มเนือ้ เสน้เอ็น ใหเ้กิดการยดึคลาย 
1.2 การนวดแบบจบัเสน้ จะมีลักษณะการนวด คือ การใชน้ า้หนักกดลง 

ตลอดล าเสน้ที่กระหวดัไปตามอวยัวะต่าง ๆ การนวดชนิดนีต้อ้งอาศยัความเชี่ยวชาญของผูน้วด 
ซึ่งไดท้ าการนวดมานาน และตอ้งมีการสงัเกตถึงปฏิกิริยาของแรงกดที่ถูกกด ลงไปตามอวยัวะต่าง ๆ 
ดว้ย 

1.3 การนวดแบบกดจุด จะมีลกัษณะการนวด คือ การใชน้ า้หนักกดลงไป
บนจุดของร่างกาย ซึ่งการนวดแบบนีเ้กิดจากประสบการณ ์และความเชื่อที่ว่า อวยัวะของร่า งกาย



  12 

มีแนวสะทอ้นอยู่บนส่วนต่าง ๆ และเราสามารถกระตุน้การท างานของอวยัวะนัน้ ๆ ไดโ้ดยการกระตุน้
จดุสะทอ้นที่อยู่บนสว่นอ่ืน ๆ ของรา่งกาย 

2. การนวดฝ่าเทา้ เป็นการกดจดุบนฝ่าเทา้เพื่อใหส้ะทอ้นผ่านไปยงัอวยัวะส าคญั ๆ 
ของร่างกาย ซึ่งถือไดว้่าเป็นการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสขุภาพดว้ยวิธีทางธรรมชาติบ าบดั อีกอย่างหนึ่ง 
ที่ส  าคญัการนวดฝ่าเทา้นีจ้ดัไดว้่าเป็นศาสตรแ์ละศิลป์ที่เก่าแก่อีกแขนงหนึ่งในการแพทยท์างเลือก 
เนื่องจากฝ่าเทา้เปรียบเสมือนกระจกเงาที่ท าหนา้ที่สะทอ้นภาพต าแหน่งของอวยัวะส าคญั ๆ ทกุแห่ง
ของรา่งกายมนษุย ์

3. การอบสมุนไพร และการประคบสมุนไพร หมายถึง กระบวนการและวิธีใน
การสง่เสรมิสขุภาพ และการบ าบดัรา่งกาย จิตใจ และอารมณ ์ตามหลกัทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทย 
การอบสมนุไพร จะเป็นการอบตัวดว้ยไอน า้ที่เกิดจากการตม้สมนุไพร ซึ่งไอน า้ที่ไดจ้ากจากสมุนไพรนี ้
จะมีสรรพคณุตามคณุสมบติัของสมนุไพรที่ใชน้ัน้ ๆ ซึ่งสว่นใหญ่จะช่วยท าใหร้่างกายเกิดความสดชื่น 
และช่วยผ่อนคลายความตงึเครียดของรา่งกาย 

การประคบสมุนไพร จะเป็นกรรมวิธีประคบไอรอ้นจากพืชสมนุไพร โดยการน า
สมุนไพรสด หรือแห้งหลาย ๆ ชนิดที่มีตัวยาส าคัญ เช่น หัวไพล ขมิน้อ้อย ขมิน้ชัน ตะไคร ้
ผิวมะกรูด ฯลฯ มาห่อใส่ผา้รวมกนัท าเป็นลูกประคบ จากนัน้ใชว้ิธีการนึ่งใหร้อ้นเพื่อใหเ้กิดน า้มัน
หอมระเหย แลว้น าไปประคบ สมัผสั ตามบรเิวณที่ตอ้งการ (ปทิตตา ตนัติเวชคลุ, 2546, หนา้ 33) 

4. การนวดน า้มนั การนวดน า้มนัเป็นการนวดโดยใชน้ า้มนัสมนุไพร มาชโลมบน
รา่งกาย แลว้ใชเ้ทคนิคของการรีดเสน้และไดเ้สน้ โดยที่ความรอ้นจากน า้มนัผนวกกบัคณุสมบติัของ
สมนุไพร จะช่วยคลายจากความตงึเครียด และท าใหร้ะบบต่าง ๆ ของร่างกายท างานไดดี้ขึน้ 

สถานประกอบการนวดแผนไทยเพื่อสขุภาพในแต่ละแห่งอาจจะมีรูปแบบการบริการ
ที่นอ้ยกว่าหรือมากกว่านีก้็ได ้แต่ถา้เป็นธุรกิจขนาดเล็กโดยทั่วไป จะเนน้การใหบ้รกิารนวดตวั และ
การนวดฝ่าเทา้เป็นหลกั 

แนวความคิดความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) 
ค าว่า "New Normal" หรือ "ความปกติในรูปแบบใหม่" ถูกใชเ้ป็นครัง้แรกในปี 2008 โดย 

Bill Gross นักลงทุนในตราสารหนีช้ื่อดัง (bond guru) ผูร้่วมก่อตัง้บริษัท Pacific Investment 
Management (PIMCO) โดยใหน้ิยามถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก ที่จะมีอตัราการเติบโตชะลอตัวลง
จากในอดีตและเขา้สู่อตัราการเติบโตเฉลี่ยระดบัใหม่ที่ต  ่ากว่าเดิม ควบคู่ไปกบัอตัราการว่างงานที่
สงูขึน้อย่างต่อเนื่องหลงัเกิดวิกฤตทางการเงินในสหรฐัฯ อีกทัง้ความผนัผวนทางเศรษฐกิจจะไม่ได้
เป็นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจเดิมแบบที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เป็นตวัก าหนดการเติบโต
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ทางเศรษฐกิจมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลกัษณะที่แตกต่างจาก
ในอดีต 

New Normal หรือ ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่
ที่แตกต่างจากอดีตอนัเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบติัที่คนในสงัคม
คุน้เคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าไดต้อ้งเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใตห้ลกั
มาตรฐานใหม่ที่ไม่คุน้เคยซึ่งเป็นแนวทางที่หลาย ๆ คนจะตอ้งปรบัเปลี่ยนชุดพฤติกรรม ในช่วง
ไวรสัโควิด-19 ออกมาระบาดแลว้เปลี่ยนวิถีชีวิตผูค้นไปอีกยาวนาน ท าใหต้อ้งปรบัเปลี่ยนรูปแบบ
วิถีชีวิตไปพรอ้มกนัทั่วโลก จากที่เคยออกจากบา้น เพื่อไปท างาน ไปโรงเรียน ผูค้นตอ้งหนัมาท าทุก
อย่างที่บา้น หากมีความจ าเป็นตอ้งออกจากบา้นไปช้อปป้ิง หรือแมก้ระทั่งไปพบแพทย ์ผูค้นตอ้ง
ใส่หนา้กากเพื่อป้องกนัโรค ตอ้งเวน้ระยะห่างส าหรบับุคคล ลา้งมือบ่อย ๆ นาน 20 วินาที เช็ดมือ
ดว้ยแอลกอฮอร ์ รวมถึงการปรบัเปลี่ยนทางดา้นธุรกิจและบริการต่าง ๆ ใหท้ันต่อสถานการณ์
ปัจจุบนั จึงตอ้งปรบัเปลี่ยนไปสู่การเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน ์การใชร้ะบบซือ้ขายและบริการ
ทางออนไลน ์สิ่งเหล่านีเ้กิดเป็นวิถีใหม่ในการด ารงชีวิต ซึ่งเมื่อผูค้นจ าต้องปฏิบัติกันเป็นปกติ
ต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจนเกิดเป็นความพอใจ ในที่สดุทัง้หมดนีก้็ไดก้ลายเป็น New Normal ใน
สงัคมไปนั่นเอง ยกตวัอย่างเช่น การอยู่ในบา้น พรอ้มท างาน ท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในที่อยู่กอาศยั
ของตนเอง ส่งผลต่อความตอ้งการที่พักอาศัยที่เปลี่ยนไปจากเดิม ที่อาศัยในพืน้ที่ที่มีขนาดเล็ก
อาจจะไม่ เพียงพอ จ าเ ป็นต้องการมีพื ้นที่ที่ สามารถท าอะไรได้หลายหลากมากยิ่ งขึ ้น                    
การด าเนินการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์เนื่องดว้ยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผล
ท าใหร้ะบบการสั่งซือ้สินคา้และบริการ ระบบการขนส่งระยะสัน้และการจดัส่งแบบรวดเร็ว จะเป็น
ที่ตอ้งการและความส าคัญมากยิ่งขึน้ ซึ่งหลงัจากนี ้การขอรบับริการจากผูบ้ริโภคจะเริ่มหันมาให้
ความส าคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึน้ ระบบบริการตอ้งสรา้งความมั่นใจมากขึน้ว่าสินคา้หรือบริการ
จะตอ้งมีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีความสะอาด คาดว่า เราน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของการลงทุนของภาคเอกชน หา้งรา้นต่าง ๆ หันมาจริงจังกับการท าธุรกิจออนไลนก์ันมากขึน้     
การเรียน Online Learning หรือ Entertainment การอยู่ในบา้นเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาและ
การคน้หาตวัตน สิ่งหนึ่งก็คือการหาความรูส้ิ่งใหม่ ๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพของตวัเอง ดว้ยการเรียนรู ้
ซึ่งสามารถเลือกเรียนในช่วงเวลาที่สะดวกไดต้ามตอ้งการ สามารถยอ้นกลบั เพื่อทบทวนเนือ้หา
และท าความเขา้ใจใหม่ได ้และประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายในการเดินทาง  การท่องเที่ยวใหม่ใน
รูปแบบออนไลน ์เช่น การชมพิพิธภณัฑเ์สมือน  การเที่ยวนิทรรศการออนไลน ์และการเขา้ชมแกลอ
รี่ชื่อดงัต่าง ๆ ทางออนไลน ์เป็นตน้ การแพทยแ์ละสาธารณสขุที่ปรกึษา โดยใหค้วามส าคญักบัการ
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ลงทุนทางด้านสาธารณสุขของประเทศมากกว่าเดิม ระบบสาธารณสุขจะมีแพลทฟอรม์ด้าน
สขุภาพเป็นบรกิารพืน้ฐาน และการปอ้งกนัความเจ็บป่วยจะมีความส าคญัมากยิ่งขึน้ ซึ่งโครงสรา้ง
พืน้ฐานของเมือง อาคาร บา้นจะตอ้งมีบริการสขุภาพและสขุภาพจิตรองรบัดว้ยการใหค้ าปรึกษา
ทางออนไลน ์การ deglobalization เพื่อพึ่งพาการผลิตในประเทศมากขึน้ เนื่องจากอุตสาหกรรม
ฐานการผลิตต่าง ๆ ของประเทศตอ้งหยุดชะงัก รวมไปถึงการขนส่งต่าง ๆ ดว้ย อีกทัง้การน าเขา้
จากอตุสาหกรรมหลายแห่งในต่างประเทศที่เป็นฐานการผลิต จึงหยดุชะงกัตามไปดว้ยเช่นกนั 

แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือส าคญัต่อการก าหนดทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม 

และการเมืองของประเทศ ท าใหร้ฐับาลของทกุประเทศในโลกตอ้งสนใจที่จะก าหนดนโยบายที่ดีและ
ใหม้ีการน านโยบายไปปฏิบัติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสรา้งความอยู่ดีมีสขุ 
ความเสมอภาค และความเป็นธรรมใหก้บัประชาชนและความเจรญิใหแ้ก่ประเทศ นโยบายถือเป็น
ปัจจยัส าคญัในการก าหนดความส าเร็จและความลม้เหลวในการบริหารประเทศ นอกจากนัน้ยงัส่งผล
กระทบต่อฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งในสงัคม โดยเฉพาะประชาชน เนื่องจากนโยบายของพรรคการเมือง
เป็นสิ่งที่ตอ้งมีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ท าใหป้ระชาชนผูม้ีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้สามารถ
ตดัสินใจเลือกผูส้มคัรหรือพรรคการเมืองที่ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้สงักดัไดง้่ายและสะดวกมากขึน้ และ
ในเวลาต่อมานโยบายพรรคการเมืองอาจจะกลายเป็นนโยบายของรฐับาล เมื่อพรรคการเมืองนัน้ ๆ 
ไดร้บัการเลือกตัง้ใหเ้ป็นรฐับาลและตวัแบบทั่วไปของกระบวนการ น านโยบายไปปฏิบติัไดก้ าหนดตวั
แบบในการวิเคราะหผ์ูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบนโยบายสาธารณะของ William N. Dunn (Dunn, 1981)  

ตัวแบบระบบนโยบายสาธารณะของ William N. Dunn 
มีการก าหนดกรอบในการศึกษาวิจัยจากผู ้มีส่วนได้เสียกับนโยบาย (Policy 

Stakeholders) ตัวนโยบายสาธารณะ (Public Policy) และสิ่งแวดลอ้มทางนโยบาย (Policy 
Environment) ซึ่งตัวแปรทั้งสามจะเป็นไดท้ั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไดท้ั้งสิน้ กล่าวคือ  
เมื่อตวัแปรอิสระที่มีปัจจัยที่เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียกับนโยบายและปัจจัยสภาพแวดลอ้มทางนโยบาย
จะส่งผลต่อตวัแปรตามที่เป็นนโยบายสาธารณะไดห้รือปัจจยันโยบายสาธารณะเป็นตวัแปรอิสระ
สามารถส่งผลต่อตัวแปรตามที่มีปัจจัยที่เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียกับนโยบายและปัจจัยสภาพแวดล้อม
ทางนโยบายก็ไดเ้ช่นกนั หรือตวัแปรอิสระที่มีปัจจยัเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียกบันโยบายและปัจจยัที่เป็น
นโยบายสาธารณะอาจสง่ผลกระทบต่อตวัแปรตามที่เป็นสภาพแวดลอ้มทางนโยบาย เป็นตน้ ดงัมี
ภาพกรอบแนวคิดดงักลา่วตามภาพขา้งลา่งนี ้
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ภาพประกอบ 1  แสดงระบบนโยบายสาธารณะ 

หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่ไดใ้หข้อ้มลูส าคญั ๆ (Key Informants) 
มาท าการวิเคราะหใ์นกรอบแนวคิดที่เป็นการวัดตัวแปรคือ ตวัแบบโดยทั่วไปของกระบวนการน าเอา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (General Model of Implementation Process) ของผูป้ฏิบัติงานที่
เก่ียวขอ้ง ซึ่งตวัแบบนีจ้ะเป็นตัวแบบในการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Substantive Model) ของ Daniel 
A Mazmanian และ Paul A. Sabatier โดยจะน ามาใชใ้นการวิเคราะหห์าผลการด าเนินนโยบาย
สาธารณะขององคก์รภาครฐัทัง้หลาย 
 

 

ภาพประกอบ 2  แสดงตวัแบบทั่วไปของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั 

ผูม้ีสว่นไดเ้สียนโยบาย 

สิ่งแวดลอ้มนโยบาย นโยบายสาธารณะ 

Tractability of the 
Problem 

Ability of Statue to Structure 
Implementation 

Non-statutory Variables 
Affecting Implementation 

ขัน้ตอนของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั 

ผลผลิต 
นโยบายของ 

หน่วย
ปฏิบตัิ 

การปฏิบตัิ 
ตาม

นโยบาย 
ของกลุ่ม 
เปา้หมาย 

ผลกระทบที่ 
แทจ้รงิของ 
ผลผลิต 
นโยบาย 

การรบัรู ้
ผลกระทบ 
ของผลผลิต 
นโยบาย 

การปรบัปรุง 
นโยบาย 
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ตัวแบบทั่วไปของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติจะประกอบดว้ยตัวแปรที่เป็น
ความยากง่ายของปัญหา (Tractability of The Problem) ที่ส่งผลต่อตัวแปรที่เป็นสมรรถนะของ
กฎหมายในการก าหนดโครงสรา้งการน านโยบายไปปฏิบัติ (Ability of Statue to Structure 
Implementation) และตวัแปรสภาพแวดลอ้มที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบติัหรือเป็นตวัแปรที่
ไม่ใช่กฎหมาย (Non-statutory Variables Affecting Implementation) โดยตวัแปรทัง้สามที่กล่าว
มาจะสง่ผลกระทบต่อการน าเอานโยบายสาธารณะนีไ้ปปฏิบติัหรือเป็นขัน้ตอนของกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบติัซึ่งเป็นตวัแปรตาม อนัไดแ้ก่ ผลผลิตนโยบายของหน่วยปฏิบติัการปฏิบติัตามนโยบาย
ของกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบที่แทจ้รงิของผลผลิตนโยบายการรบัรู ้ผลกระทบของผลผลิตนโยบาย
และการปรบัปรุงนโยบาย 

วิเคราะหก์ารก าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัส
โควิด-19 ภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบาดของไวรสัในปัจจุบัน
จะพบว่าการก าหนดนโยบายของรฐับาลมีสว่นที่สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของภาคประชาชนมากพอสมควร
จากการใชม้าตรการทัง้เชิงบงัคบัและขอความร่วมมือในการป้องกนัการแพร่ระบาด มาตรการที่เกิดขึน้
ค่อนขา้งประสบความส าเร็จเนื่องจากโดยสภาพของประชาชนชาวไทยมีวฒันธรรมที่ใหค้วามร่วมมือ
ในการป้องกนัโรคระบาดและพรอ้มจะปฏิบติัตามบทบญัญัติของกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค
ระบาดที่อาจสง่ผลกระทบต่อชีวิตของผูค้นจ านวนมหาศาล  

สิ่งที่เป็นจุดเด่นส าคญัส าหรบัการก าหนดนโยบายเพื่อแกไ้ขปัญหาคือการใชช้่องทาง
ต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อใหป้ระชาชนป้องกนัการแพร่ระบาดและขอความร่วมมือใหป้ระชาชนปฏิบติั
ตามไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากาก ลา้งมือ ไม่ออกจากบา้นโดยไม่มีเหตุจ าเป็น การเวน้ระยะห่าง 
การไม่เขา้ไปอยู่ในสถานที่ที่คบัคั่งโดยผูค้นเพื่อลดการเสี่ยงของโรคระบาด ซึ่งแนวทางเหลา่นีม้ีการ
ปฏิบติัโดยการก าหนดนโยบายจากฝ่ายบริหารและมีการถ่ายทอดสืบสานมายงัผูป้ฏิบติัโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่วยงานและเจา้หนา้ที่ในกระทรวงสาธารณสขุ และผูป้ฏิบติัในหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับ
สาธารณสขุของประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัหนา้ที่อย่างเต็มที่ อย่างไร
ก็ตามจดุดอ้ยของการก าหนดนโยบายในการป้องกนัการแพร่ระบาดของรฐับาล คือขัน้ตอนการทบทวน
ปัญหาและอปุสรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาดา้นงบประมาณ ซึ่งจะเห็นไดช้ดัว่าความพยายาม
ในการบริหารงบประมาณในการสนับสนุนทางดา้นสาธารณสขุรวมถึงการควบคมุกลไกตลาดดา้น
สินคา้อนามยัของรฐับาลค่อนขา้งมีปัญหา น าไปสูก่ารขาดอปุกรณท์ี่จ  าเป็นทางการแพทยท์ี่จะตอ้ง
ใชใ้นโรงพยาบาล รวมถึงที่ประชาชนแต่ละคนจ าเป็นตอ้งใช ้ผลกระทบที่เห็นไดช้ดัคือราคาสินคา้ที่
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัไวรสั มีราคาที่เพิ่มสงูขึน้หลายเท่าตวัโดยที่รฐับาลไม่สามารถเขา้มาควบคมุ
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หรือแทรกแซงกลไกตลาดได ้หรือแมก้ระทั่งการจบักุมผูก้ระท าความผิดมาลงโทษก็มีไม่มากนกัและ
สว่นใหญ่เป็นผูค้า้รายย่อย 

มาตรการอีกส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่รฐัก าหนดนโยบายมาใชใ้นการป้องกนั
ปัญหาโรคระบาดคือมาตรการการจ ากดัเวลาในการเขา้ออกที่อยู่อาศยัในเวลากลางคืน การจ ากดั
เวลาดงักล่าวถือว่าเป็นการลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชือ้โรคลง เนื่องจากช่วงเวลาดงักล่าว
อาจมีการมั่วสมุของคนจ านวนมากและท าใหไ้ม่สามารถยบัยัง้การแพร่ระบาดที่เกิดขึน้ได ้อย่างไร
ก็ดีนโยบายดงักล่าวมีจุดดอ้ยในการก าหนดช่วงระยะเวลาที่ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจบางประเภทและ
มีแนวโนม้เป็นการเอือ้ประโยชนใ์หก้บัผูม้ีสายสมัพนัธโ์ดยตรงกบัผูใ้ชอ้  านาจปกครอง ท าใหม้าตรการ
ที่ออกมาใชบ้งัคบัแมจ้ะมีประสิทธิภาพในการลดการแพรร่ะบาดแต่มาตรการในหลายกรณีสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงการอ่านเพื่อประโยชนก์บัชนชัน้ปกครองและผูม้ีอิทธิพลทางการเมืองสงัคมและเศรษฐกิจ
มากกว่าการมุ่งใหก้ารคุม้ครองประชาชนอย่างสมดลุ 

นโยบายการจ ากดัพืน้ที่รายการเดินทางขา้มจงัหวัด ซึ่งถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควบคุม
การแพร่ระบาดของไวรสัไดเ้ป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึน้เกิดจากการก าหนดนโยบายที่
ไม่ชดัเจนระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนทอ้งถิ่น ซึ่งน ามาซึ่งขอ้พิพาทและความสบัสน
ในการประกาศนโยบาย รวมถึงการใชอ้  านาจของหน่วยงานส่วนทอ้งถิ่นที่มีการใชอ้  านาจในการ
จ ากัดการเดินทางขา้มจังหวัดโดยไม่มีฐานอ านาจตามกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็นประโยชนต่์อ
การป้องกนัการเกิดโรคระบาดจึงไม่มีการน าคดีเก่ียวกับการออกมาตรการของหน่วยงานส่วนทอ้งถิ่น
มาฟ้องเป็นคดีพิพาทในศาลปกครอง นอกจากนีก้ารก าหนดนโยบายที่ไม่ชัดเจนและไม่ไดอ้ยู่บน
ฐานของบทบญัญัติของกฎหมายที่มีการบญัญัติไวโ้ดยชดัแจง้น ามาซึ่งขอ้พิพาทเก่ียวกบัความผิด
ฐานไม่สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งเห็นไดช้ัดว่าเป็นกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายบญัญัติไวใ้หก้ารกระท า
ดงักล่าวเป็นความผิด จนเป็นเหตใุหศ้าลชัน้ตน้ยกฟ้องผูก้ระท าความผิด แต่มีขอ้สงัเกตที่น่าสนใจ
คือผลจากการยกฟ้องดงักล่าวน าไปสู่การแทรกแซงการใชอ้  านาจในการตดัสินคดีที่ อาจเรียกไดว้่า
เป็นการไม่ชอบดว้ยกฎหมายโดยชนชัน้ปกครองในส่วนของฝ่ายตลุาการที่เขา้มามีส่วนในการก าหนด
ทิศทางของคดีที่เปลี่ยนแปลงไป การกระท าเหล่านีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงสายสมัพนัธข์องฐานอ านาจ
ของชนชัน้ปกครองที่อาศยัสายสมัพนัธม์าเพื่อแกปั้ญหาความไม่ชดัเจนของนโยบาย และไม่มีรูปแบบ
มาตรการรองรบัไวล้ว่งหนา้ในกรณีมีเหตฉุกุเฉิน 

นอกจากนีอี้กประเด็นที่ถือว่าเป็นการใชค้วามพยายามในการแกปั้ญหาโดยใชรู้ปแบบ 
Top-Down หรือการน านโยบายไปปฏิบติัโดยค านึงถึงปัจจยัที่มีลกัษณะจากบนลงล่าง โดยใหค้วาม
กบัแนวทางการก าหนดการปฏิบติังานและความสามารถในการควบคมุปัจจยัต่าง ๆ ของผูก้  าหนด
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นโยบายว่าเป็นไปตามที่นโยบายก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด ซึ่งเห็นไดช้ดัว่าแนวทางในการก าหนด
ทิศทางในการเยียวยารวมถึงการปฏิบติังานอ่ืน ๆในการแกไ้ขปัญหาการระบาดของไวรสัจะมุ่งเนน้
จากการสั่งการจากเบือ้งบนซึ่งเป็นผูก้  าหนดนโยบายเป็นหลกั หรือเป็นปัจจยัที่เนน้การด าเนินงาน
ภายในองคก์รหรือระหว่างองคก์รที่เก่ียวขอ้งกบันโยบายเท่านัน้ ซึ่งตามแนวคิดนี ้แวน มิเตอรแ์ละแวน 
ฮอรน์ รวมถึงเพรสแมนและวิลดาฟสกี ้ค านึงถึงปัจจยัในการน านโยบายไปปฏิบติั คือ ตัวนโยบาย 
ทรพัยากร มาตรฐานการท างาน การติดต่อสื่อสาร การบังคับใหผู้ป้ฏิบัติปฏิบัติตามนโยบาย  
สภาพแวดลอ้มของหน่วยงานและฝ่าย ปฏิบติัการ สภาพเศรษฐกิจและสงัคมในพืน้ที่ที่จะน านโยบาย
ไปปฏิบติั ความคิดความอ่านและจิตใจของผูป้ฏิบติันโยบายว่ามีความยินยอมพรอ้มใจมากแค่ไหน 
และระดบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ว่าปฏิบติังานตามนโยบายมากนอ้ยเพียงใด ซึ่งโดยภาพรวม
ของการใชว้ิธีการดงักล่าวถือว่าค่อนขา้งประสบความส าเรจ็เวน้แต่เรื่องของการจดัสรรงบประมาณ
ที่อาจตอ้งถือว่าเป็นอปุสรรคที่จะตอ้งพิจารณาในการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหก้ารจดัสรรงบประมาณ
แก่เจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดรวมถึงการจดัหาอปุกรณเ์พื่อสนบัสนนุการท างาน
มีมากขึน้และเพียงพอ 

อีกสว่นหนึ่งที่เป็นการปฏิบติังานตามนโยบายของรฐับาลเป็นรูปแบบผสมผสานแนวคิด 
Bottom-Up หรือการบริหารงานจากล่างขึน้บนเขา้ไปเพิ่มเติมจากการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติั
ตามแนวคิดในกลุม่ที่หนึ่ง โดยจะเห็นไดจ้ากการพยายามในการแกไ้ขการแพร่ระบาดภายในหน่วยงาน
ราชการส่วนทอ้งถิ่นต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามก็ตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคมุดแูลของหน่วยงานส่วนกลาง
ที่เป็นผูค้วบคมุหลกั ซึ่งแนวคิดในการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอาจมีความไม่คล่องตัวใน
การตดัสินใจแกปั้ญหาที่มีความจ าเป็นเรง่ด่วน 

กล่าวโดยสรุปการก าหนดนโยบายในการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 
ของรฐับาลปัจจุบนัมีทัง้จุดดีและจุดดอ้ยที่จะตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหว้ตัถุประสงคต์ามนโยบาย
ส าเร็จลลุ่วงไป ซึ่งประเด็นส าคญัที่สดุน่าจะอยู่ที่การก าหนดนโยบายที่มีความชัดเจนและการจัดสรร
งบประมาณใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมรวมทัง้การบงัคบัใชน้โยบายอย่างทั่วถึงเป็นธรรมแก่ประชาชน
ทกุกลุม่อย่างเสมอภาค 

การบริหารบุคลากรในช่วงวิกฤต ิ
ส าหรบัการด าเนินธุรกิจใด ๆ ทรพัยากรที่ส  าคญัที่สดุคือบุคลากร ดงันัน้ พวกเขาควรจะถูก

ใหค้วามส าคญัอนัดบัแรก ในช่วงการตอบสนอง บรษิัทควรสรา้งช่องทางการสื่อสารที่แข็งแกร่งและ
บ่อยครัง้กับพนักงานทุกคน รวมถึงมีระบบตรวจสอบที่ท าใหท้ราบว่าพนักงานหรือครอบครวั
ของพวกเขาติดไวรสัหรือไดร้บัผลกระทบจากไวรสัหรือไม่ โดยพิจารณาสภาพแวดลอ้มในการท างาน
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ทางไกล พนกังานสว่นหนึ่งที่ท างานในส านกังานหรือที่บา้น ธุรกิจตอ้งใหค้วามส าคญัต่อครอบครวั
ของพนกังานและความปลอดภยัและสขุภาพ ท างานเชิงรุกและใหค้ าแนะน าบ่อยครัง้กบัครอบครวั
ของพนกังานเก่ียวกบัวิธีที่ดีที่สดุในการป้องกนัตนเองที่บา้นและในที่สาธารณะเพื่อป้องกนัการติดเชือ้ 
คนส่วนใหญ่ได้รับข่าวสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งที่ไวต่อข่าวและถือเป็นข้อมูลที่ผิดมาก 
พนกังานไม่สามารถท างานไดอ้ย่างปกติหากพวกเขามีความกงัวลเก่ียวกับครอบครวัของพวกเขา 
ดงันัน้ องคก์รหรือบรษิัทควรวางแผนดงัต่อไปนี ้(Nicholas Bahr, 2020) 

1. การวางแผน  เมื่อวางแผนส าหรบัขั้นตอนการฟ้ืนฟู ใหพ้ัฒนาแนวทางที่ช่วยให้
มั่นใจว่าพนักงานมีสุขภาพที่ดีก่อนกลบัไปที่ส  านักงาน และจัดใหม้ีสภาพแวดลอ้มการท างานที่
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะเมื่อพวกเขากลับมา เวิรค์สเตชั่นและอุปกรณ์ทั้งหมดควรไดร้ับการ
ฆ่าเชือ้เพื่อใหแ้น่ใจว่าจะไม่มีการแพรเ่ชือ้ 

2. สรา้งระบบการก ากบัดแูลที่ชดัเจน  หนึ่งในสิ่งส าคญัอนัดบัแรกส าหรบัการวางแผน 
การฟ้ืนฟูคือการก าหนดรูปแบบการก ากบัดแูลที่ชดัเจนซึ่งใหค้วามส าคญักบัการตดัสินใจที่รวดเรว็ 
สิ่งนีม้ีความส าคญัอย่างยิ่งโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีล  าดบัขัน้และมีกระบวนการมากมาย ควรมี
การจัดตัง้คณะผูบ้ริหารระดับสูงดา้นการฟ้ืนฟูส าหรบับริษัท (Executive Recovery Committee: 
ERC) ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่รบัผิดชอบต่อคณะกรรมการระดับภูมิภาคและระดับประเทศ แต่ละส่วนไดร้บั
อ านาจในการตัดสินใจที่ เก่ียวข้องกับบุคลากรและสินทรัพย์ด าเนินงานตามความจ าเป็นต้อง 
เตรียมพรอ้มส าหรบัการฟ้ืนฟูเป็นระยะ ๆ ส่วนใหญ่แลว้จะใชเ้วลาในการกลับสู่การท างานเต็ม
รูปแบบ นั่นหมายความว่าคณุตอ้งเตรียมการที่จะน าบุคลากรและการปฏิบติังานกลบัมาด าเนินการ
อย่างมีระบบ แบบแผน และโครงสร้าง ระบุสถานการณ์และอุปสรรคต่าง  ๆ เพื่อช่วยในการ
เตรียมพรอ้ม 

3. ด าเนินการประเมินความเสี่ยงใหม่  เมื่อพิจารณาถึงความไม่แน่นอนของการระบาด
ใหญ่นี ้ยกตวัอย่างเช่น การแพร่เชือ้ฤดกูาลของโรค ดงันัน้จึงเป็นเรื่องส าคญัที่บริษัทต่าง ๆจะตอ้ง
ท าการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่โดยใชส้ถานการณท์ี่แตกต่างกนั 3 สถานการณ:์ 

3.1 1-2 เดือนของการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัและผลกระทบทางการเงินระยะ
สัน้กบับรษิัท 

3.2 ผลกระทบจากไวรสัมากกว่า 2 เดือนและการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก 
3.3 การระบาดใหญ่และการถดถอยทั่วโลกท่ียั่งยืน 

การประเมินความเสี่ยงควรมุ่งเนน้อนัดบัแรกไปที่การด าเนินธุรกิจที่ส  าคญั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องบุคลากร ควรเขา้ใจผลกระทบต่อของบุคลากร การเงิน เทคโนโลยี และการด าเนินงาน
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ในแต่ละสถานการณอ์ย่างชดัเจน ตวัอย่างเช่นภายในบริษัทอาหาร บริษัทควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า
มีการฆ่าเชือ้โรคของอุปกรณ์เครื่องจักรทัง้หมดในระหว่างการฟ้ืนฟู เพื่อจัดการเชิงรุกเก่ียวกับ
การปนเป้ือนของผลิตภณัฑแ์ละควรเตรียมพรอ้มที่จะพิสูจนข์อ้เท็จจริง ดงันัน้ จึงปราศจากขอ้สงสยั
หรือหวาดกลวัต่อสาธารณชน สิ่งเหล่านีแ้ตกต่างจากการประเมินผลกระทบในระหว่างขัน้ตอน
การตอบสนองเหตกุารณ ์และควรด าเนินการแยกจากกนั 

4. พฒันามมุมองที่เป็นจริงของการหยุดชะงกัของซพัพลายเชนและผลกระทบต่อลูกคา้  
การระบาดใหญ่ไดส้รา้งความเสียหายรา้ยแรงกับซัพพลายเชนของหลาย ๆ บริษัท ตวัอย่างเช่น 
Hyundai ระงับการผลิตในเกาหลีใตเ้นื่องจากการขาดแคลนชิน้ส่วนที่ผลิตในประเทศจีน และนั่น
คือก่อนที่โคโรนาไวรสัจะเขา้สู่ประเทศเกาหลี แมแ้ต่ Apple ซึ่งมีรายไดป้ระมาณ 1 ใน 4 เกิดจาก
การด าเนินงานในประเทศจีน การปิดรา้นคา้และโรงงานประกอบอุปกรณ์ชั่วคราว ท าใหบ้ริษัท
ประสบปัญหาเนื่องจากซพัพลายเออร ์290 รายจากทัง้หมด 800 รายอยู่ในประเทศจีน เมื่อบริษัท
ต่าง ๆ ด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อจ ากดัการแพร่กระจายของชมุชน แน่นอนการขาดแคลนปัจจัย
การผลิตยิ่งมีความชดัเจนและครอบคลมุมากขึน้ ดงันัน้จึงเป็นเรื่องส าคญัที่บริษัทจะตอ้งไดร้บัภาพ
ที่เป็นจริงของปัจจยัการผลิตที่พวกเขาคาดหวงัจากซพัพลายเออรท์ี่มีอยู่และสิ่งที่สามารถจดัหาได้
จากที่อ่ืนเพื่อสง่มอบตามเป้าหมายการผลิต บรษิัทอาจมองโลกในแง่ดีในความสามารถในการส่งมอบ 
ดงันัน้ความพยายามในการรบัสภาพความเป็นจรงิจึงเป็นสิ่งส าคญัที่สดุ บรษิัทไม่เพียงแต่เผชิญกบั
ปัญหาการจดัหาปัจจยัการผลิต แต่ยงัตอ้งพบกบัปัญหาการขนสง่ซึ่งอาจมีผลกระทบมากย่ิงกว่า 

ในขณะเดียวกัน บริษัทจะตอ้งใหก้ารคาดการณท์ี่เป็นจริงกับลูกคา้และไม่รบัปาก
เกินความเป็นจริง เป็นเรื่องธรรมดาที่บริษัทตอ้งการสรา้งความมั่นใจใหก้ับลกูคา้ หากแต่การรบัปาก
เกินความเป็นจริงจะท าใหสู้ญเสียความเชื่อมั่นได ้อีกทัง้บริษัทตอ้งคาดการณเ์รื่องการขาดแคลน
พนกังานที่อาจะเกิดขึน้หากพนกังานยงัอยู่ภายใตก้ารกกัตวัหรือฟ้ืนตวัจากความเจ็บป่วยหรือเรื่อง
ครอบครวัที่เก่ียวขอ้งกบัโรค 

5. ทบทวนความเสี่ยงในการด าเนินงานและความสมบูรณข์องเครื่องจกัรอปุกรณใ์น
การหยุดการผลิตโดยไม่ไดม้ีการวางแผนล่วงหน้า อาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการเริ่มตน้
กระบวนการ (Startup) ที่จรงิแลว้เหตกุารณท์ี่ไม่ปลอดภยัมีแนวโนม้ที่จะเกิดขึน้ในระว่างการ Start 
Up มากกว่าในช่วงเวลาปกติถึง 5 เท่า เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้บรษิัทควรประเมินเต็มรูปแบบ
กบัความเสี่ยงที่ส  าคญัทัง้หมดที่อาจเกิดขึน้ เพื่อใหม้ั่นใจในความสมบูรณข์องเครื่องจกัรอปุกรณแ์ละ
กระบวนการทัง้หมดก่อนที่จะรีสตารท์ นโยบายและกระบวนการควรไดร้บัการอพัเดทและจดัท าเอกสาร
อย่างสมบูรณเ์ช่นกนั เครื่องจกัรอปุกรณบ์างส่วนอาจไม่ไดร้บัการบ ารุงรกัษาตามก าหนดเวลา ดงันัน้
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ควรท าการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบตามขั้นตอนการล็อคหรือแท็ก (Lockout/Tagout) และงาน
บ ารุงรกัษาใด ๆ ที่ควรเสร็จสิน้ก่อนการ Start Up กระบวนการควบคมุที่ผ่านระบบดิจิตอลควรไดร้บั
การทดสอบ ท้ายสุดการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดควรจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนการ    
Start Up 

6. ใชเ้วลาในช่วงหยุดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อการด าเนินงานชา้ลงหรือ
หยุดชะงกั เป็นโอกาสที่จะใหพ้นกังานที่ท างานที่บา้นเตรียมความพรอ้มในการปฏิบติังานในขัน้ตอน
การฟ้ืนฟู พวกเขาสามารถอพัเดตขัน้ตอนการท างานและการฝึกอบรม  ตรวจสอบการวางแผนของ
ผูร้บัเหมาและเตรียมความพรอ้มผูร้บัเหมารายใหม่ในการท างานในช่วง Start Up  สรา้งรายการ
ตรวจสอบ Start Up  ด าเนินการวางแผนบุคลากร  และท าอย่างไรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงาน นอกจากนีย้ังเป็นเวลาที่เหมาะในการสรา้งทักษะในหมู่พนักงานในการจัดการและ
ลดความเสี่ยงดา้นปฏิบติัการโดยปรบัใชก้ารฝึกอบรมเสมือนจริง (Virtual Training) หรือโมดลูการ
เรียนรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Learning) ที่เก่ียวขอ้ง 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
เสาวณี จันทะพงษ์ และคณะ (2563) ศึกษาเรื่องผลวิกฤติโควิด-19 กับธุรกิจเทรนด์ใหม่ 

การขนส่งภายใต ้Next Normal พบว่าวิกฤตการณแ์พร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวง
กวา้งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน เนื่องจากเป็นวิกฤติที่เกิดขึน้ไลเ่ลี่ยกนัทัง้โลก บรษิัทที่ปรกึษาชัน้
น า McKinsey (3 เมษายน 2563) ชีว้่าจากการศึกษามลูค่าของบริษัททั่วโลก 3,000 บริษัท พบว่า
ธุรกิจเกือบทกุสาขาไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติครัง้นีม้ากนอ้ยแตกต่างกนัไป ธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบ
หนักที่สุด คือ ธุรกิจผลิตอากาศยาน ธุรกิจขนส่งทางอากาศและท่องเที่ยว ธุรกิจน า้มันและก๊าซ 
ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจผลิตยานยนตแ์ละชิน้ส่วน ตามล าดบั ส่วนธุรกิจที่ไดผ้ลกระทบนอ้ยคือ 
ธุรกิจบรกิารผูบ้รโิภค ธุรกิจยา ธุรกิจดา้นสขุภาพ และธุรกิจคา้ปลีก  

นอกจากนี ้World Bank (2020) ยงัประเมินว่า ในระยะสัน้จ านวนผูโ้ดยสารทางอากาศทั่ว
โลกจะลดลงมากกว่า 40% และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ประเมินว่าธุรกิจ
สายการบินทั่วโลกจะมีรายไดห้ายไปถึง 113 พันลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ซึ่งจะส่งผลต่อฐานะทาง
การเงินของบริษัทที ่อยู ่ในธุรกิจนี  ้ล ่าส ุดผูบ้ร ิหารระดับสูงของสายการบิน Lufthansa ให้
ความเห็นว่าอาจจะใชเ้วลานานนบัปีกว่าความตอ้งการเดินทางทางอากาศจะกลบัมาสู่ระดบัปกติ
ก่อนมีวิกฤติโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนส่งในไทย เนื่องจากการลดการเดินทางท าให้
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปลี่ยนไป ธุรกิจขนส่งทางอากาศไดร้บัผลกระทบอย่างมากเมื่อหลายประเทศมี
การควบคมุการเดินทาง โดยเฉพาะการบินพาณิชยท์ัง้ในส่วนของรายไดแ้ละจ านวนผูโ้ดยสาร หาก
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อา้งอิงจากขอ้มูลจากทุกด่านของกรมตรวจคนเขา้เมืองจะเห็นว่าจ านวนคนเดินทางเขา้ออกประเทศ
ไทยเริ่มลดลงตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ ์2563 (ขาเขา้ 1.16 แสนคน) และลดอย่างมากในเดือนมีนาคม 
2563 (ขาเขา้ 0.67 แสนคน) เป็นผลจากจ านวนผูโ้ดยสารที่ลดลง การลดจ านวนเที่ยวบินของสาย
การบินระหว่างประเทศตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ ์และการหยดุการบินภายในประเทศในที่สดุ 

เนือ้แพร เล็กเฟ่ืองฟูและคณะ (2563) ศึกษาเรื่องเมื่อโควิด-19 ปิดเมือง: ผลกระทบต่อ
แรงงานไทยในมิติ Supply-Side พบว่าวิกฤติสถานการณไ์วรสัโควิด-19 ครัง้นี ้ส่งผลใหร้ฐัด าเนิน
มาตรการต่าง ๆ มาจนถึงการประกาศล็อกดาวนซ์ึ่งส่งผลต่อแรงงานไทยบางกลุ่มอย่างฉับพลัน  
งานวิจัยชิน้นีไ้ดใ้ช ้ขอ้มูลสถิติจากการส ารวจก าลังแรงงานปี 2562 ร่วมกับขอ้มูลการประกาศ   
ล็อกดาวน์รายภาคธุรกิจ และฐานขอ้มลูลกัษณะอาชีพอย่างละเอียดมาประเมินผลเบือ้งตน้ ที่ผ่าน
มาทาง Supply-Side  ขอ้สรุปหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

1. หากแบ่งแรงงานตามภาคธุรกิจที่โดนล็อกดาวน ์แรงงานที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจะ
มีประมาณ 6.1 ลา้นคน (ซึ่งไม่รวมผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบทางออ้มจากการลดการบริโภคและ Supply-
Chain) แต่ทัง้นีผ้ลกระทบก็จะแตกต่างกนัขึน้กับลกัษณะของธุรกิจและอาชีพว่าปรบัตวัไดห้รือไม่  
ส  าหรบัวิกฤติครัง้นี ้ลกัษณะทางอาชีพที่ส  าคญั คือ งานดงักลา่วสามารถท าภายในที่พกัอาศยัได้หรือไม่ 
และเป็นงานที่เสี่ยงต่อการแพรเ่ชือ้ไวรสัดว้ยหรือไม่ การใชด้ชันีที่แสดงความง่ายในการปรบัเปลี่ยน
สถานที่ท างานและดชันีงานที่สมัผสัใกลช้ิดกบัผูอ่ื้น ท าใหม้องภาพผลกระทบไดช้ดัเจนขึน้ 

2. แมม้าตรการต่าง ๆ ดเูหมือนจะตอ้งชั่งน า้หนกัระหว่างการควบคมุการระบาดของ
โรคและการสญูเสียรายไดข้องแรงงาน แต่การใชด้ชันีที่แสดงความง่ายในการปรบัเปลี่ยนสถานที่
ท างานและดชันีงานที่สมัผสัใกลช้ิดกบัผูอ่ื้น  อาจจะท าใหม้องทางเลือกของนโยบายไดช้ัดเจนขึน้ 
ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างอาชีพของการแบ่งกลุ่มงานตามดัชนีดังกล่าว กลุ่มที่น่าจะตอ้งการ
การสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ คือ กลุ่มที่สามารถท างานที่บา้นได ้และนายจา้ง
ไม่ไดส้นบัสนุนค่าใชจ้่ายดงักล่าว ส่วนกลุ่มที่ท างานจากบา้นไม่ไดแ้ละลกัษณะงานมีความเสี่ยงที่
ก่อใหเ้กิดการแพร่ระบาดต ่า การสนับสนุนดา้น Information Technology ไม่น่าจะบรรเทาการสญูเสีย
รายไดไ้ดม้ากนัก น่าจะมีการผ่อนผันใหค้นในอาชีพเหล่านีก้ลบัเขา้สถานที่ท างานได ้(ซึ่งคือ ผูคุ้ม
เครื่องจักร หรือ เกษตรกร) และเพิ่มการจัดพืน้ที่ท างานใหม้ีระยะห่างที่เหมาะสมและใส่หน้ากาก
ป้องกัน ส่วนกลุ่มสุดทา้ยท่ีท างานจากบา้นไม่ได ้และลักษณะงานก่อใหเ้กิดความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดสูงนั้น เป็นกลุ่มที่ถูกล็อกดาวนก์ลุ่มแรก และน่าจะเป็นกลุ่มสดุทา้ยที่จะไดถู้กปลดล็อก  
ดังนี ้รฐัจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือดา้นการเงินเพื่อ
ยังชีพ และ/หรือการช่วยจัดหางาน หรือปรบัทักษะใหไ้ปท างานในภาคธุรกิจที่ยังขาดแคลนคน  ซึ่ง
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อาจจะเป็นการถือโอกาสปรบัการ Mismatch ระหว่าง Demand และ Supply ในตลาดแรงงานใน
ระยะยาว 

3. การใชด้ชันีลกัษณะอาชีพมารว่มวิเคราะห ์ท าใหเ้ห็นว่าการปิดเมืองเพิ่มความเหลื่อมล า้
ทางรายได ้หากใชข้อ้มลูภาคธุรกิจที่ถูกปิดจากมาตรการล็อกดาวนอ์ย่างเดียว สดัส่วนของลกูจา้ง
แต่ละกลุม่รายไดท้ี่ถูกผลกระทบนัน้ไม่ต่างกนัมากนกั แต่ถา้หากน าดชันีเรื่องความง่ายต่อการปรับ
สถานที่ท างานมาประกอบ จะเห็นว่ากลุ่มลกูจา้งรายไดร้ะดบัไม่ เกิน 12,000 ต่อเดือน ซึ่งคิดเป็น
ประมาณ 1.6 ล้านคน นั้น เป็นกลุ่มที่ปรับสถานที่ท างานได้ยาก จึงน่าจะโดนผลกระทบแบบ     
เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการล็อกดาวน ์ณ มีนาคม 2563 ส่วนกลุ่มรายไดสู้ง (30,000 บาทต่อเดือน  
ขึน้ไป) จ านวน 3 แสนกว่าคนไม่น่าจะถกูผลกระทบจากการล็อกดาวนม์ากนกัเพราะสามารถปรบัเปลีย่น
สถานที่ท างานไดง้่าย 

มณฑิรา เกียรติถาวรนนัท ์(2558) ศกึษาเรื่องการจดัการในอตุสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้
วิกฤตการณท์างการเมืองและความไม่สงบในจงัหวดัสงขลา การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษา 
พฤติกรรมการเดินทางของนกัท่องเที่ยว ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อภาพลกัษณข์องแหลง่
ท่องเที่ยว ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว รวมทัง้ศึกษาความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครฐับาลต่อผลกระทบของภาคธุรกิจภายใตว้ิกฤตการณท์างการเมืองและความไม่สงบในจังหวัด
สงขลา เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใตว้ิกฤตการณท์างการเมือง
และความไม่สงบในจังหวัดจังหวัดสงขลา งานวิจัยนีใ้ชก้ารวิจัยแบบวิธีผสมผสาน (Mixed 
Methodology) โดยประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีป้ระกอบดว้ย 1) นกัท่องเที่ยวที่เดินทางเขา้มา
ท่องเที่ยวในจงัหวดัสงขลา จากกลุ่มตวัอย่าง 400 ราย เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ เก็บขอ้มลูโดยใช้
แบบสอบถาม 2) ผูป้ระกอบการธุรกิจในภาคอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว 3) หน่วยงานภาครฐัและ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในทอ้งถิ่น โดยทัง้สองกลุ่มไดใ้ชว้ิธีการวิจัยเชิงคณุภาพ ใชก้ารสมัภาษณ์ซึ่ง
เป็นการสมัภาษณเ์ป็นรายบุคคล ผลการศึกษา ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อภาพลกัษณข์อง
แหล่งท่องเที่ยว ภายหลงัการเกิดวิกฤตการณท์างการเมืองและความไม่สงบในจงัหวัดสงขลา พบว่า 
ภาพลักษณ์ที่ควรปรบัปรุงในสายตาของนักท่องเที่ยว ไดแ้ก่ การบริการจากภาครฐั ในดา้นของ
ความปลอดภยั และพบว่านกัท่องเที่ยวใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณด์า้นบรรยากาศทางสงัคมวิถีชีวิต
แบบไทยมากที่สดุ ทัง้นีภ้าพลกัษณย์งัเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวอีกดว้ย นอกจากนี ้
ยงัพบว่าหน่วยงาน ภาครฐัและภาคธุรกิจควรมีการรว่มมือในดา้นความช่วยเหลือเพื่อน าไปสูก่ารจัดการ
วิกฤตการณท์ี่มี ประสิทธิภาพต่อไป 
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อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท ์(2552) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤติส  าหรบัองคก์ร 
พบว่า การด าเนินธุรกิจในปัจจบุนันี ้ผูน้  าองคก์รยากที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาภาวะวิกฤติขององคก์ร 
สินคา้ หรือบริการ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความเลียหายในหลาย ๆ ดา้น อาทิ ดา้นการเงิน ทรพัยส์ิน 
ภาพลกัษณข์ององคก์รหรือสินคา้ เป็นตน้ ดงันัน้ เมื่อเกิดวิกฤติ ผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาอย่างเรง่ด่วน อย่างไรก็ตาม ภาวะวิกฤติในบางครัง้สามารถหลีกเลี่ยงไดห้ากธุรกิจนัน้มีระบบ
การควบคุมอย่างเหมาะสม การบริหารภาวะวิกฤติมีวัตถุประสงค ์คือ (1) ปอ้งกนัการเกิดวิกฤติ 
(2) หากเกิดขึน้แลว้ตอ้งรีบก าจัดวิกฤตินั้นใหห้มดไปใหเ้ร็วที่สุดและจ ากัดความเสียหาย และ 
(3) หลงัจากนัน้ตอ้งสรา้งความเชื่อถือใหเ้กิดขึน้กบัองคก์รอีกครัง้ ส  าหรบัแผนการรบัภาวะวิกฤตินัน้
ตอ้งมีการเตรียมการไวล้ว่งหนา้ใหพ้รอ้มในรูปแบบที่เขา้ใจและน าไปใชไ้ดง้่าย เมื่อเกิดวิกฤติผูน้  าองคก์ร
จ าเป็นตอ้งสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยใหข้อ้มลูทัง้หมดต่อสื่อมวลชนอย่างชื่อสตัยต์รงไปตรงมา 
รวดเร็วและทันสถานการณ์ภายใตเ้หตุการณ์ที่สับสน นอกจากนั้นผูบ้รหิารตอ้งมีภาพลกัษณท์ี่ดี 
มีความพรอ้มอยู่เสมอ มีเวลาใหเ้พียงพอ และตอ้งสรา้งความเชื่อมั่นใหไ้ด ้รวมทัง้การสรา้งกิจกรรมดี ๆ 
ใหก้บัผูบ้ริโภคและสงัคมอยู่เสมอดว้ยเพื่อการสรา้งภาพลกัษณอ์งคก์รที่ดีไวล้่วงหนา้ช่วยใหลู้กคา้  
มีทศันคดีที่ดีต่อองคก์รเป็นการลดความรุนแรงของปัญหาลงได ้

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาและปรบัปรุง

บุคลากรในแรงงานของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19    
ท าใหผู้ศ้กึษาเสนอกรอบแนวคิดของการวิจยั ดงัต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 3  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ ์
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ เป็นกฎหมายแรงงานที่มีการบัญญัติใช้เพื่อ

การบริหารแรงงานโดย พงษ์รตัน ์เครือกลิ่น (2545) ไดอ้ธิบายกฎหมายแรงงานไวใ้นหนงัสือค าอธิบาย
กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรพัยากรมนุษย ์สรุปไดว้่า กฎหมายแรงงานนัน้เป็นกฎหมายที่
บญัญัติถึงสิทธิและหนา้ที่ของนายจา้งเพื่อใหก้ารจ้างงานและการใชง้าน การประกอบกิจการและ
ความสมัพนัธร์ะหว่างนายจา้งกบัลกูจา้งเป็นไปดว้ยดี ไดร้บัประโยชนท์ี่เหมาะสม หรือเรียกว่าเป็น
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน (พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน) ซึ่งจะไม่ไดป้ระโยชนแ์ค่ลูกจา้งเท่านั้นกับ
นายจ้างก็ต้องได้เหมือนกัน กฎหมายแรงงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ กฎหมาย
แรงงานในสว่นที่ก าหนดความสมัพนัธร์ะหว่างนายจา้งลกูจา้งในลกัษณะที่เป็นปัจเจกชน (Individual 
Labor Law) และกฎหมายแรงงานที่มุ่งเนน้ถึงความสมัพนัธร์ะหว่างฝ่ายนายจา้งหรือฝ่ายจดัการ
กับฝ่ายลูกจา้งหรือฝ่ายพนักงานซึ่งอาจเรียกว่ากฎหมายแรงงานสมัพันธ์หรืออุตสาหกรรมสมัพันธ์ 
(Industrial Law) กฎหมายแรงงานมีขอบเขตครอบคลุมทั้งก่อนท างานเป็นกฎหมายสวัสดิการ

       ผลกระทบจากวิกฤติ                
        โควิด-19 ต่อแรงงาน 

 
แนวทางการช่วยเหลือ

เยียวยา 

 
ผลจากการช่วยเหลือเยียวยา 

รูปแบบและมาตรการการ
ช่วยเหลือเยียวยาต่อแรงงาน
ของธุรกิจบริการประเภทนวด

แผนไทยในอนาคต 

New Normal 
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สงัคมกฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน และเป็นกฎหมายท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อสงัคมเศรษฐกิจ
และการเมือง (เกือ้จิตร ธีระกาญจม,์ 2557) 

กฎหมายแรงงานที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการดา้นแรงงานในประเทศไทยไดม้ีการรวบรวมไว้
เป็นประมวลกฎหมาย แต่อาจจ าแนกออกเป็น 6 ประเภท ดงันี ้

1. กฎหมายว่าดว้ยการจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน   
การคุม้ครองแรงงาน โดยทั่วไปหมายถึงการคุม้ครองแรงงานที่มีงานท าแลว้ ในเรื่อง

ทั่วไป เช่น ค่าจา้ง วันท างาน เวลาท างาน วันหยุด วันลา สภาพการท างาน การเลิกจา้ง แรงงาน
เด็ก และแรงงานสตรี ฯลฯ เป็นตน้ การคุม้ครองแรงงานในทางกฎหมายอยู่ภายใต ้พ.ร.บ.คุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 (และฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2551)  สว่นการคุม้ครองคนหางาน หมายถึง การคุม้ครอง
แรงงานที่ยงัไม่มีงานท าและตอ้งการหางานท า (ซึ่งบางคนอาจจะมีงานท าอยู่แลว้และตอ้งการหา
งานใหม่) การคุม้ครองคนหางานจะไดร้บัความคุม้ครองภายใต ้พ.ร.บ. จัดหางานและคุม้ครอง
คนหางาน พ.ศ.2528 (และฉบบัที่ 2 พ.ศ.2537 ฉบบัที่ 4 พ.ศ.2544) สาระส าคญัของการคุม้ครอง
คนหางานคือการควบคมุดแูลส านกัจดัหางาน (เอกชน) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศไม่ใหเ้อารดั
เอาเปรียบ หลอกลวง หรือฉ้อโกงคนหางาน รวมทัง้การจัดตัง้และบริหารจัดการส านักจัดหางาน
ของราชการเพื่อคุม้ครองคนหางาน 

2. กฎหมายว่าดว้ยการจา้งแรงงาน   
การจา้งแรงงานเกิดขึน้ระหว่างบุคคลสองฝ่าย คือ ฝ่ายนายจา้ง กับฝ่ายลูกจา้ง ที่มี

นิติสมัพันธ์ ก่อใหม้ีสญัญาเกิดขึน้ หลกักฎหมายลกัษณะจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยว์างหลกั “จา้งแรงงานคือสญัญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ลูกจา้ง ตกลงจะท างาน
ใหแ้ก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า นายจา้ง และนายจา้งตกลงจะใหส้ินจา้งตลอดเวลาที่ท างานให”้
จากหลกักฎหมายกฎหมายในส่วนนี ้บัญญัติไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์รรพ 3 
ลกัษณะ 6 เรื่องสญัญาจา้งแรงงาน มาตรา 575-586 

3. กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน   
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน หรือ พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึง

สิทธิและหนา้ที่ระหว่างนายจา้งและลกูจา้ง โดยก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าในการจา้งการใชแ้รงงาน 
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการท างาน เพื่อให้ผู ้ท างานมีสุขภาพ อนามัยอันดีและมีความ
ปลอดภยั ในชีวิต รา่งกาย และไดค่้าตอบแทนตามสมควร กฎหมายในส่วนนี ้ไดแ้ก่ พระราชบญัญัติ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งมีพืน้ฐานมาจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 
มีนาคม พ.ศ. 2515 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุม้ครองแรงงาน ลงวนัที่ 16 เมษายน 
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พ.ศ.2515 ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2541 มีสาระส าคญัคือ ใหก้ารคุม้ครองลกูจา้งในเรื่อง
การใชแ้รงงานทั่วไป การใชแ้รงงานหญิง การใชแ้รงงานเด็ก ค่าจา้ง ค่าตอบแทนการท างานอ่ืน ๆ 
รวมถึงสิทธิหนา้ที่ของลูกจา้งนายจา้ง กฎหมายในส่วนนี ้ไดแ้ก่ พระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 

4. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์   
แรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ความเก่ียวข้อง หรือการปฏิบัติต่อกันระหว่างนายจา้ง 

องคก์รนายจา้ง กบัลกูจา้ง องคก์รลกูจา้ง ตัง้แต่เริ่มเขา้ท างาน จนออกจากงาน เช่น การท าสญัญา
จา้งแรงงาน การมอบหมายงาน การควบคมุการท างาน การทดลองงาน การปฏิบติัตามกฎหมาย
คุม้ครองแรงงานการจ่ายค่าจา้งการอบรมพฒันา การจดัสวสัดิการแรงงาน ความปลอดภยัในการ
ท างาน การเลื่อนขัน้เงินเดือน การลงโทษการพิจารณาความดีความชอบ การโยกยา้ย การยื่นขอ้
เรียกรอ้ง การเจรจาขอ้เรียกรอ้ง การนดัหยุดงาน  การปิดงาน การท าขอ้ตกลงเก่ียวกับสภาพการ
จา้ง การเลิกจา้ง เป็นตน้ 

5. กฎหมายว่าดว้ยศาลแรงงานและการด าเนินคดีในศาลแรงงาน   
กฎหมายว่าดว้ยศาลแรงงานและการด าเนินคดีในศาลแรงงาน เป็นกฎหมายที่จดัตัง้

องคก์ารช านาญพิเศษใชอ้ านาจตลุาการชีข้าดตดัสินคดีแรงงานเป็นการเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากคดี
แพ่งทั่วไป จึงมีการตัง้ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานเพื่อพิจารณาตัดสินคดีแรงงานเป็น
การเฉพาะเนือ้หาส าคญัเก่ียวกบัศาลแรงงานและการด าเนินคดีในศาลแรงงาน กฎหมายในส่วนนี ้
ไดแ้ก่ พระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

6. กฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกนัสงัคมสามารถแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
6.1 เงินทดแทนเป็นกองทุนที่นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินสมทบเป็นรายปีให้กับ

ส านกังานประกนัสงัคม ซึ่งนายจา้งแต่ละบรษิัทจะจ่ายเงินสมทบไม่เท่ากนัขึน้อยู่กบัความเสี่ยงของ
ธุรกิจ ซึ่งกองทุนเงินทดแทนจะใช้ในกรณีที่ลูกจ้างเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ หรือ
เสียชีวิต จากการท างานใหน้ายจา้งเท่านัน้ ตัวอย่างเช่น พนักงานเกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูงขณะ
ก าลงัจัดเรียงสินคา้ใหก้ับนายจา้งจนขาหัก ในกรณีนีท้างกองทุนเงินทดแทนจะเป็นฝ่ายจ่ายค่า
รกัษาพยาบาลและค่าชดเชยใหก้บัพนกังาน เขา้ใจง่ายๆ คือ กองทนุเงินทดแทนเป็นสว่นที่นายจา้ง
จ่ายเงินสมทบและใหค้วามคุม้ครองเฉพาะจากการท างานเท่านัน้ แต่ก็ไม่ใช่ว่านายจา้งทุกกิจการ
จะตอ้งจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนเงินทดแทนเพราะกิจการที่ไดร้บัการยกเวน้ ดงันี ้ ราชการสว่นกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนทอ้งถิ่นเฉพาะขา้ราชการหรือลกูจา้งประจ า  รฐัวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าดว้ยแรงงานรฐัวิสาหกิจสมัพนัธ ์
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6.2 ส่วนใหญ่ทุกคนจะรูจ้ักและคุน้เคยกับกองทุนประกันสงัคมมากกว่า เพราะ
เป็นกองทุนที่ผูป้ระกันตน นายจา้ง และรฐับาลเป็นคนจ่ายเงินสมทบ โดยกองทุนประกันสงัคมจะให้
ความคุม้ครองผูป้ระกนัตนใน 7 กรณี อนัไม่เนื่องจากการท างาน เช่น เจ็บป่วย คลอดบุตร  ทุพพล
ภาพ เสียชีวิต สงเคราะหบ์ุตร ชราภาพ ว่างงาน ตัวอย่างเช่น พนักงานบริษัทเกิดอุบัติเหตุ
จักรยานลม้จนขาหัก ก็สามารถใชบ้ัตรประชาชนยื่นขอใชส้ิทธิประสงัคมในการเขา้รกัษากับ
โรงพยาบาลที่เลือกไวไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายภายใตเ้งื่อนไขของประกันสงัคม  สรุปแลว้
ความแตกต่างระหว่างกองทุนเงินทดแทน กับ กองทุนประกันสังคม มีอยู่ 2 ส่วนหลัก คือ         
ผูท้ี่จ่ายเงินสมทบ กับสิทธิประโยชนแ์ละความคุม้ครองนั่นเอง  

จากสาระส าคัญของกฎหมายแรงงานที่เก่ียวขอ้งทัง้ 6 ฉบบันีจ้ะเป็นกฎเกณฑท์ี่มุ่งส่งเสริม 
สนบัสนุนใหน้ายจา้งปฏิบติักบัลกูจา้งตามกฎหมายแรงงานที่ก าหนด ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบติัทางดา้น
แรงงานขัน้พืน้ฐาน และแน่นอนวาหากนายจา้งไม่ปฏิบติัตามกฎหมายแลว้ นายจา้งก็จะไดร้บัโทษ
ตามกฎหมายที่ก าหนดไว ้ดงันัน้นายจา้ง ผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามสนใจและศึกษาในรายละเอียด
ของกฎหมาย ก่อนที่จะบรหิารแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อจะไดม้ีหลกัการปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศกึษาการเรื่อง ผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ต่อแรงงานของธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยเป็นการศึกษาโดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) และการสมัภาษณ์
เชิงลกึ (In-Depth Interview) ดงันี ้

1. ประเภทของการวิจยั  
2. แหลง่ขอ้มลูที่ศกึษา  
3. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั  
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การวิเคราะหข์อ้มลู 
6. การน าเสนอขอ้มลู 

ประเภทของการวิจัย  
การศึกษาคร้ังนีไ้ด้ใช้วิธีศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

โดยศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็นขอ้มลูปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
ซึ่งประกอบไปดว้ยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจสปาและนวดแผนไทย นิวนอมอล 
นโยบายสาธารณะ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารแรงงานในภาคธุรกิจนวดแผนโบราณ
โดยน าขอ้มลูที่รวบรวมไดม้าด าเนินการสงัเคราะหแ์ละวิเคราะหต์ามหลกัวิธีการวิจยั  

การสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-Depth Interview)  
เพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับผูป้ระกอบการและแรงงานธุรกิจบริการประเภท

นวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นี ้ผูศ้ึกษาประเมินไดใ้ชก้ารสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง
(Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการวางแผนจัดเตรียมชุดค าถามและวิธีการ
สัมภาษณ์อย่างเป็นระบบและมีขั ้นตอนล่วงหน้ามีการด าเนินงานแบบเป็นทางการภายใต้
กฎเกณฑห์รือมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหใ้หม้าซึ่งค าตอบที่ เป็นความจริงตรงกับวัตถุประสงคข์อง
การศกึษา  
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แหล่งข้อมูลทีศ่ึกษา  
ประกอบไปดว้ยแหลง่ขอ้มลูเอกสาร ไดแ้ก่ ต ารา บทความ เอกสารวิจยัและฐานขอ้มลูใน

อินเทอรเ์น็ต  
ลักษณะของแหล่งข้อมูลที่ศึกษา  

1. เจา้หน้าที่หน่วยงานภาครฐั/ตัวแทนผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งของภาครฐั ผูม้ีส่วนใน
การก ากับ ดูแล และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (การนวดแผนไทย) 
จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 1) ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข 2) ตัวแทนจากผูแ้ทนสภา
การพยาบาล  3) ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบลในคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 4) 
กรมการแพทย์ กรมอนามัย 5)ผู้อ  านวยการส่งเสริมและพิทักษ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 6) 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์7) กรมบญัชีกลาง 8) ส านักงานประกันสงัคม 9) 
เลขาธิการสภานกัท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 10) สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข มูลนิธิสถาบนัวิจยั
และพัฒนานักท่องเที่ยว โดยใชเ้ทคนิค Snowball Technique โดยประมาณ 5 คน 

2. นายจา้งหรือตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชน/ผูป้ระกอบการที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ผูม้ีส่วน
ในการก ากับ ดแูลและส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (การนวดแผนไทย) 
จ านวน 6 คน ประกอบดว้ย 1) ผูป้ระกอบการ 3 คน 2) นายจา้ง/ตวัแทนภาคเอกชน 3 คน โดยใช้
เทคนิค Snowball Technique โดยประมาณ 6 คน 

3. แรงงานและผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการนวดแผนไทยส าหรับ
นักท่องเที่ยวและน ักว ิชาการ จ านวน 16 คน ประกอบดว้ย 1)  ผู ม้ ีประสบการณ ์หร ือ
ผู เ้ชี ่ยวชาญดา้นการนวดแผนไทย 8 คน 2) แรงงาน/ลูกจ้างด้านการนวดแผนไทยส าหรับ
นกัท่องเที่ยว 8 คน โดยใชเ้ทคนิค Snowball Technique โดยประมาณ 16 คน 

หลักเกณฑใ์นการคัดเลือกแหล่งข้อมูลทีศ่ึกษา  
ในการคดัเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัโดยใชก้ารคัดเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) กล่าวคือ เป็นการคดัเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลที่มีความเก่ียวขอ้งกับแรงงาน
ภาคธุรกิจบริการนวดแผนไทย ถ้าผูใ้หข้อ้มูลไม่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย      
จะไม่น ามาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและถ้าผู้ให้ข้อมูลวิจัยถอนตัวออกจากงานวิจัย  ผู้วิจัย          
จะด าเนินการคดัเลือกผูใ้หข้อ้มลูวิจยัรายใหม่เขา้มาใหส้มัภาษณท์ดแทน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
ประเภทของเคร่ืองมือวิจัย 

แบบสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง  ซึ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจัยนีใ้ชก้ารเก็บ
รวบรวมขอ้มลูแบบเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพเก่ียวกบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึกบับคุคลผูใ้หข้อ้มลู 
 

วิธีการสร้างเคร่ืองมือวิจัย  
โดยการก าหนดค าถามเฉพาะเจาะจงและชดัเจน หลกัการและเหตผุลของการสมัภาษณ์

แบบมีโครงสรา้ง คือ การพยายามท าใหผู้ถ้กูสมัภาษณแ์ต่ละคนไดร้บัชุดค าถามชดุเดียวกนั เพื่อว่า
จะสามารถเปรียบเทียบค าตอบของแต่ละคนไดส้ะดวกขึน้ การสัมภาษณ์ประเภทนีต้ั ้งอยู่ บน
ขอ้สนันิษฐานว่า 

1. การสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งนัน้สามารถที่จะเก็บรวบรวมขอ้มลูไดค้รบถว้นตรง
ตามเรื่องที่นกัวิจยัศกึษา 

2.  ชุดค าถามในการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งนัน้สามารถท าใหผู้ถู้กสมัภาษณ์เขา้ใจ
ค าถามไดอ้ย่างชดัเจน และ 

3.  ความหมายของค าถามแต่ละขอ้นัน้เป็นความหมายที่ผูถู้กสมัภาษณท์ุกคนจะเขา้ใจ
ตรงกนั 

วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย  
โดยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของขอ้มลู (Triangulation) ดงันี ้
1. ตรวจสอบขอ้มลูสามเสา้ดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) จากการเก็บรวมรวม

ขอ้มลูจากแหล่งที่มาของขอ้มลูหลากหลายเพื่อเป็นการตรวจสอบยืนยนัความน่าเชื่อถือของขอ้มลู
ว่าขอ้มลูจากการศึกษาเอกสาร และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) 
หากพบว่าขอ้มลูมีความแตกต่างกนัก็จะไม่น ามาวิเคราะห ์แต่หากขอ้มลูมีความสอดคลอ้งและไป
ในทิศทางเดียวกนัก็จะน าขอ้มลูนัน้มาใชใ้นการศกึษาวิเคราะห ์

2. ตรวจสอบขอ้มูลสามเสา้ดา้นผูว้ิจัย (Investigator Triangulation) เป็นการตรวจสอบ
ยืนยนัความน่าเชื่อของขอ้มลู คือไม่ว่าผูใ้ดท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูก็จะไดข้อ้มูลที่ตรงกนัโดยใน
การวิจัยนีผู้ว้ิจัยไดต้รวจสอบเพิ่มเติมดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณบ์ุคคลที่ร่วมรบัรู ้
เก่ียวกับการสื่อสารเพื่อลดความขัดแยง้ระหว่างผูป้ระกอบการ แรงงานและหน่วยงานภาครฐัที่
เก่ียวข้อง โดยเมื่อได้ข้อมูลแล้วผู้ศึกษาจะน ามาเปรียบเทียบและแยกแยะว่ามีข้อมูลในเรื่อง
เดียวกนัตรงกนัหรือไม่อย่างไร 
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3. ตรวจสอบขอ้มลูสามเสา้ดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการยืนยนัขอ้มลู
จากแนวคิด ทฤษฎีที่หลากหลาย โดยการศึกษาในครัง้นีผู้ศ้ึกษาจะใชแ้นวความคิดและทฤษฎี รวมทัง้
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งหลายชิน้เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะหข์อ้มลูและอภิปรายผล  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ(Primary Data) ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก
การสมัภาษณเ์ชิงลกึ มีขัน้ตอนการด าเนินการเริ่มตัง้แต่ 

1. เริ่มจากการนัดหมายกับผูใ้หข้อ้มูล เดินทางไปพบผูใ้หข้อ้มูลตามนัดหมายไว ้
ท าการแจง้วตัถปุระสงคพ์รอ้มทัง้รายละเอียดของการศกึษาใหผู้ใ้หข้อ้มลูทราบ 

2. ในการสัมภาษณ์ผูข้อรบัการประเมินจะใช้การสมัภาษณเ์ชิงลึก โดยการใหผู้ใ้ห้
ขอ้มลูหลกัไดต้อบแบบสมัภาษณต์ามที่ไดอ้อกแบบไวป้รากฏตามรายละเอียดในภาคผนวก เพื่อให้
ไดข้อ้มลูที่ชดัเจนตามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้ 

3. น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการตอบแบบสมัภาษณม์าด าเนินการวิเคราะหโ์ดยการจ าแนกชนิด
ขอ้มลู และการเปรียบเทียบขอ้มลูตามระเบียบวิธีการวิจยัที่เป็นมาตรฐานต่อไป 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ไดแ้ก่ ขอ้มลูที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัรวมทัง้งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

และฐานขอ้มลูทางอินเตอรเ์น็ต 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

1. น าขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสมัภาษณม์าแจกแจง และจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์
ของการศกึษา การจดบนัทกึขอ้มลูที่ไดจ้ากสมัภาษณแ์ละการใชข้อ้มลูเอกสารประกอบ ซึ่งขอ้มลูที่
จดบนัทึกนีจ้ะแบ่งแยกระหว่างส่วนที่เป็นขอ้มูลกับส่วนที่เป็นความคิดเห็นของขอรบัการประเมิน
โดยการบรรยายรายละเอียดของเหตุการณห์รือปรากฏการณต์ามที่เก็บรวบรวมไวก้่อน หลงัจาก
นัน้จึงใส่ความเห็น การตีความ การสรุปหรือการโยงเขา้สู่กรอบความคิดทฤษฎี แลว้อธิบายตาม
วตัถปุระสงคแ์ต่ละขอ้ต่อไป 

2. การตรวจสอบขอ้มูลจากขอ้เท็จจริงที่คน้พบ ความน่าเชื่อถือของขอ้มูลมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อใหเ้กิดความน่าเชื่อถือของขอ้มลู ผูข้อรบัการประเมินจะใชว้ิธีตรวจสอบขอ้มูล
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แบบสามเสา้หรือไตรมิติ(Triangulation) โดยการแสวงหาความน่าเชื่อถือได้ของขอ้มลูจากแหล่งที่
แตกต่างกนัในเรื่องแหลง่เวลา แหลง่สถานที่และแหลง่บคุคล 

การวิเคราะหข์้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ขอ้มลูที่ไดด้  าเนินการเก็บรวบรวม จะน ามาวิเคราะหด์งันี ้

1. การจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เป็นการน า
ขอ้มลูที่ไดน้ ามาจ าแนกและจดัหมวดหมู่ออกใหเ้ป็นระบบ เช่น ขอ้มลูหมวดบุคลากร ขอ้มลูหมวด
งบประมาณ ขอ้มลูหมวดวสัดอุปุกรณ ์เป็นตน้ 

2. การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการน าข้อมูลที่ได้จาก
เหตกุารณต่์าง ๆ ที่เกิดขึน้ มาวิเคราะหเ์พื่อหาบทสรุปรว่มกนัของเรื่องนัน้ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร (Content Analysis) เป็นการน าเอกสารหรือ
หลกัฐานต่าง ๆ มาวิเคราะหเ์พื่ออธิบายปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้ 

4. การวิเคราะหส์าเหตแุละผล (Cause and Effect Analysis) เป็นการน าขอ้มลู
ที่ไดม้าวิเคราะหใ์หเ้ห็นว่าจากผลที่เกิดขึน้มาจากเหตใุด 

การน าเสนอข้อมูล 
จากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ได้จากการรวบรวมและวิเคราะห์ จะน ามาเสนอใน

ลกัษณะเชิงพรรณนาในบทที่ 4 และเพื่อน ามาอภิปรายผลในบทที่ 5 ต่อไป 
 



 

บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

ผลการศึกษาในเรื่อง การวิเคราะหปั์ญหาและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อแรงงาน
ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยในกรุงเทพมหานคร จากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ส  ารวจ
กลุ่มตวัอย่างที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรสัโควิด-19 ระลอกแรก คือช่วงเดือนมีนาคม 2563 โดยใชก้ารสมัภาษณใ์นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ทัง้หมด 27 คน ไดแ้บ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มตัวอย่างนายจา้ง 
เจา้ของสถานประกอบการหรือผูม้ีอ  านาจกระท าแทนนายจา้ง จ านวน 6 คน 2) กลุม่ตวัอย่างลกูจา้ง
หรือผูใ้ชแ้รงงาน จ านวน 16 คน และ 3) กลุ่มตวัอย่างเจา้หนา้ที่แรงงานหรือเจา้หนา้ที่หน่วยงานภาครฐั 
จ านวน 5 คน  

จากการสมัภาษณก์ลุ่มตวัอย่าง ผูใ้หส้มัภาษณไ์ดพ้บเจอปัญหาหลายดา้นจากวิกฤติโควิด-19 
ซึ่งปัญหาของแต่ละกลุ่มตัวอย่างนัน้มีความแตกต่างกันออกไปและความคิดเห็นดา้นแนวทาง 
การช่วยเหลือเยียวยาของภาครฐัที่มีต่อธุรกิจนวดแผนไทยของแต่ละกลุ่มผูใ้หส้มัภาษณน์ัน้มี
หลากหลายดา้น ผูว้ิจยัไดร้วบรวมและน าเสนอขอ้มลูโดยแบ่งเป็นหวัขอ้ได ้ดงันี ้

1. ขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หส้มัภาษณ ์
2. ปัญหาต่อแรงงานธุรกิจบรกิารประเภทนวดแผนไทยที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19  
3. แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยที่ไดร้บั

ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19  
 3.1 ผลจากการเยียวยาต่อแรงงานของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยที่ได้รับ

ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19  
 3.2 แนวคิดการวางแผนธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยเพื่อรบัมือกบัปัญหาโควิด-19 

ในอนาคต 
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ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ ์
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่างนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ

หรือผู้มีอ านาจกระท าแทนนายจ้าง 
จากการสมัภาษณก์ลุ่มตวัอย่างนายจา้ง/เจา้ของสถานประกอบการหรือผูม้ีอ  านาจ

กระท าแทนนายจา้งในธุรกิจประเภทนวดแผนไทย จ านวนทัง้หมด 6 คน สามารถสรุปขอ้มลูทั่วไปของ
ผูใ้หส้มัภาษณ ์โดยแบ่งประเภทขอ้มลู ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและปีที่เริ่มกิจการ โดยชื่อสถานประกอบการ
ที่ไดใ้หส้มัภาษณน์ัน้เป็นชื่อสมมติ ไดด้งัตารางที่ 1 

ตาราง 1  สรุปขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หส้มัภาษณก์ลุม่ตวัอย่างนายจา้ง เจา้ของสถานประกอบการหรือ
ผูม้ีอ  านาจกระท าแทนนายจา้ง 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 2 33.33 

หญิง 4 66.67 
อายุ 36-45 ปี 3 50.00 
 46-55 ปี 3 50.00 

ค่าเฉลี่ยของอาย ุ= 46.83 ปี   
เริ่มกิจการ ก่อนปี 2553 2 33.33 

หลงัปี 2553 4 66.67 

 
จากตารางที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของนายจา้ง/เจา้ของกิจการ จ านวน 6 คน พบว่า ผูป้ระกอบการ 

ธุรกิจนวดแผนไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.67 เพศชายมีจ านวน 
2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 ดา้นอายขุองผูป้ระกอบการมีอายเุฉลี่ยอยู่ที่ 46.83 ปี โดยมีช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 และอายุระหว่าง 46-55 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 50.00 และปีที่เริ่มเปิดกิจการส่วนใหญ่เปิดกิจการหลงัปี พ.ศ. 2553 จ านวน 4 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 66.67 และเปิดกิจการก่อนปี 2553 จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 ตามล าดบั 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่างลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงาน 
จากการสมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่างลกูจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานในธุรกิจประเภทนวดแผนไทย 

จ านวน 16 คน สามารถสรุปขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หส้มัภาษณ ์โดยแบ่งประเภทขอ้มลู ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน สถานภาพ และภมูิล  าเนาเดิม ไดด้งัตารางที่ 2 
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ตาราง 2  สรุปขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หส้มัภาษณก์ลุม่ตวัอย่างลกูจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงาน 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 3 18.75 

หญิง 13 81.25 
อายุ 21-30 ปี 6 37.50 
 31-40 ปี 5 31.25 
 41-50 ปี 2 12.50 
 51-60 ปี 3 18.75 

ค่าเฉลี่ยของอาย ุ= 36.25 ปี   
ระดบัการศึกษา ม .3  7 43.75 

ม .6  2 12.50 
ปวช . 1 6.25 
ปวส . 5 31.25 
ปรญิญาตรี 1 6.25 

ต าแหน่งงาน หมอนวด/ผูใ้หบ้รกิาร
นวดสปา 

11 
68.75 

ต าแหน่งอ่ืน ๆ  5 31.25 
 

จากตารางที่ 2 ขอ้มลูทั่วไปของลกูจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานในธุรกิจประเภทนวดแผนไทย 
จ านวน 16 คน พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 81.25 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.75 ดา้นอายุของลกูจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 36.25 ปี 
โดยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.50 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 
31-40 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.25 อายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
18.75 และอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 ดา้นการศึกษาพบว่า สว่นใหญ่
จบการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.75 รองลงมาคือ ระดบั ปวส. 
จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.25 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 
ระดับ ปวช. และปริญญาตรี มีจ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.25 ดา้นต าแหน่งงาน ส่วนใหญ่มี
หนา้ที่เป็นหมอนวด/ผูใ้หบ้ริการนวดสปา จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 68.75 และท าต าแหน่ง    
อ่ืน ๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.25 ตามล าดบั 
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ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่แรงงานหรือเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตัวอย่างเจา้หน้าที่แรงงานหรือเจา้หนา้ที่หน่วยงาน
ภาครฐัที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานในธุรกิจประเภทนวดแผนไทย จ านวน 5 คน 
สามารถสรุปขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หส้มัภาษณ ์โดยแบ่งประเภทขอ้มลู ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา
สถานภาพ และประสบการณก์ารท างานโดยชื่อของผูท้ี่ใหส้มัภาษณเ์ป็นชื่อสมมติ ไดด้งัตารางที่ 3 

ตาราง 3  สรุปขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หส้มัภาษณก์ลุม่ตวัอย่างเจา้หนา้ที่แรงงานหรือเจา้หนา้ที่หน่วยงาน
ภาครฐั 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 3 60.00 
 หญิง 2 40.00 
อายุ นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 40 ปี 3 60.00 
 40 ปีขึน้ไป 2 40.00 

ค่าเฉลี่ยของอาย ุ= 39.2 ปี   
ระดบัการศึกษา ปรญิญาตรี 5 100.00 
สถานภาพ โสด 2 40.00 

สมรส 3 60.00 
ประสบการณก์าร
ท างาน 

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10 ปี 2 40.00 
10 ปีขึน้ไป 3 60.00 

ประสบการณก์ารท างานเฉลี่ย = 14.8 ปี   

 
จากตารางที่ 3 ขอ้มลูทั่วไปของเจา้หนา้ที่แรงงานหรือเจา้หนา้ที่หน่วยงานภาครฐัที่มี

หนา้ที่เก่ียวขอ้งกับการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานในธุรกิจประเภทนวดแผนไทย จ านวน 5 คน พบว่า 
ผูใ้หข้อ้มลูสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 60 เพศหญิงจ านวน 2 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 40 ดา้นอายุ พบว่า เจา้หนา้ที่หน่วยงานภาครฐัมีอายเุฉลี่ยอยู่ที่ 39.20 โดยสว่นใหญ่อายุ
นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี มีจ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 60 อายุมากว่า 40 ปีขึน้ไป มีจ านวน 2 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 40 ดา้นระดับการศึกษา พบว่า เจา้หนา้ที่ภาครฐัทัง้ 5 คน จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 100 ส่วนด้านสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่สมรสแล้ว จ านวน 3 คน       
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คิดเป็นรอ้ยละ 60 และสถานภาพโสด จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40 และดา้นประสบการณก์าร
ท างาน พบว่า เจา้หน ้าภาครฐัมีประสบการณใ์นการท างานเฉลี ่ยอยู่ที่  14.8 ปี โดยผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี มีจ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 60 และมี
ประสบการณก์ารท างานมากว่า 10 ปี มีจ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40 ตามล าดบั  

ปัญหาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยทีไ่ด้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ที่แรงงานในธุรกิจประเภทบริการนวดแผนไทยไดร้บันัน้ 

สง่ผลใหเ้ดือดรอ้นตัง้แต่ระดบันายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการลงไปถึงลกูจา้ง บทสมัภาษณ์
ต่อไปนีเ้ป็นการตอบค าถามถึงปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ ลกูจา้ง
ในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย และเจ้าหนา้ที่รฐัที่มีหนา้ที่ในการดแูลเยียวประชาชนที่ไดร้บั
ความเดือดรอ้นจากวิกฤติโควิด-19 ไดพ้บเจอในช่วงสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 
(COVID-19) ที่ผ่านมา 

ผลกระทบต่อนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจบริการประเภทนวด
แผนไทย 

จากบทสัมภาษณ์ของนายจา้งหรือเจา้ของประกอบการรา้นนวดแผนไทย พบว่า
วิกฤติโควิด-19 นั้นส่งผลกระทบอย่างมากกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการบริหารงาน วางแผน
ธุรกิจเมื่อเจอกบัสถานการณน์ี ้รวมถึงทรพัยากรบุคล ลกูจา้งในรา้น ยงัมีผลกระทบที่มีผลต่อธุรกิจ
นวดแผนไทยเป็นอย่างมาก คือดา้นการเงิน นอกจากนีย้งัมีปัญหาดา้นสขุภาพกายและสขุภาพจิต
ของผู้ประกอบการอีกด้วย โดยมีตัวอย่างบทสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนายจ้างและเจ้าของสถาน
ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย 

1. บทสมัภาษณเ์ก่ียวกับดา้นการบริหารจัดการของนายจา้งและเจา้ของสถาน
ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยหลงัจากท่ีตอ้งเผชิญกบัวิกฤติโควิด-19 

1.1 กิจการของท่านไดร้บัผลกระทบอย่างไรบา้ง 
จากการสมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่างนายจา้งและเจา้ของสถานประกอบการธุรกิจ

นวดแผนไทย พบว่าปัญหาและผลกระทบที่ธุรกิจนวดแผนไทยได้รับเป็นไปทางเดีย วกัน คือ 
การขาดรายไดห้ลกัจากการใหบ้ริการนวดแก่ลกูคา้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างผูใ้หส้มัภาษณน์ี ้ยังสามารถ
เปิดกิจการหลงัจากมีการผ่อนปรน และไดใ้หส้มัภาษณถ์ึงผลกระทบและปัญหาที่เจอในช่วงวิกฤติ
โควิด-19 นี ้ 
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ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“ช่วงแรกเริ่มขาดรายไดจ้ากลกูคา้ชาวต่างชาติ 70% พอธุรกิจสปาถกูสั่งปิด ก็

ขาดรายไดห้นกัเลย” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 1) 
“ขาดรายไดจ้ากลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ช่วงที่รา้นปิดก็ตอ้งแบกรบั

ค่าเช่ารา้น ค่าใชจ้่ายหลายอย่างยงัมีอยู่” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 3) 
“รา้นปิดก็ไม่มีรายได้จากหน้ารา้น พอไดเ้ปิดอีกครัง้ลูกค้าก็น้อยลงมาก 

แทบอยู่ไม่ไดเ้หมือนกนั” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 6) 
1.2 จ านวนลูกจา้งในกิจการของท่านมีจ านวนเพิ่มขึน้หรือลดลง หลงัไดร้บั

ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19  
จากวิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบและเป็นปัญหาต่อธุรกิจนวดแผนไทย 

ส่งผลใหม้ีปัญหาการจา้งงานลกูจา้งในสถานประกอบการ จากการสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการธุรกิจ
นวดแผนไทยนัน้ พบว่าหลายกิจการไดม้ีการเลิกจา้งพนกังานใหบ้รกิาร แต่ยงัมีกิจการที่ยงัมีการจา้ง
พนกังานในรา้นต่อไปจ านวนเท่าเดิม ไม่มีการใหอ้อกจากงาน สรุปไดต้ามตารางที่ 4 

ตาราง 4  แสดงจ านวนลกูจา้งที่เพิ่มขึน้หรือลดลงในกิจการของผูใ้หส้มัภาษณ ์

ร้านที่ เพ่ิม/ลด ลูกจ้าง จ านวน/คน 
1 ลด 3 
2 ลด 1 
3 เท่าเดิม - 
4 ลด 1 
5 เท่าเดิม - 
6 ลด 2 

 
จากตารางที่ 4 จ านวนลกูจา้งที่เพิ่มขึน้หรือลดลงในกิจการของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

พบว่า จาก 6 กิจการ มี 4 กิจการที่ ตอ้งลดจ านวนพนกังานลง และอีก 2 กิจการที่ยงัคงมีพนกังาน
เท่าเดิม 
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1.3 หลงัจากรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรน กิจการของท่านไดเ้ปิดด าเนินการ
เดือนไหน 

จากการสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการธุรกิจนวดแผนไทย หลงัจากมีมาตรการผ่อน
ปรนออกมา มีกิจการที่สามารถเปิดไดท้นัทีภายในเดือนมิถุนายน 2563 จ านวน 4 กิจการ และอีก 
2 กิจการ ที่เปิดกิจการหลงัจากเดือนมิถนุายน 2563  

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“เราเตรียมพรอ้มก่อนที่จะมีมาตรการผ่อนปรนออกมาอีก ใหส้ามารถเปิด

กิจการไดท้นัทีที่เขาประกาศออกมานะ พรอ้มปรบัตวัตามแนวปฏิบติัเพื่อความมั่นใจของตวัลกูจา้ง
เราเองและลกูคา้ดว้ย” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 2) 

“รา้นเราตอ้งการเวลาในการปรบัตัวตามประกาศที่เขาแจง้ออกมานะ มีทัง้
อบรมพนกังาน เตรียมของนู่นนี่นั่น ค่าใชจ้่ายก็สงูขึน้ มีหลายอย่างที่ท าใหเ้ราเปิดไม่ไดท้นัทีที่เขา
ประกาศผ่อนปรนออกมา” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 3) 

“รา้นกลบัมาเปิดไดห้ลงัจากที่รฐัประกาศเลยนะ พรอ้มท าตามแนวทางที่
สาธารณะสขุประกาศเลย ลกูจา้งเราก็มั่นใจ ลกูคา้ก็มั่นใจ แต่ก็ยากหน่อยตรงที่รายจ่ายเพิ่มขึน้” 
(เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 6) 

2. บทสมัภาษณเ์ก่ียวกบัดา้นการเงินที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ของ
นายจา้งและเจา้ของสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย 

มลูค่าความเสียหายที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 
จากบทสมัภาษณข์องกลุ่มตัวอย่างนายจา้งและเจา้ของสถานประกอบการ

ธุรกิจนวดแผนไทย 6 คน สามารถสรุปมลูค่าความเสียหายจากวิกฤตการณแ์พร่ระบาดของโควิด-
19 กระทบต่อธุรกิจมีมลูค่าระหว่าง 80,000-200,000 บาท 

3. บทสมัภาษณเ์ก่ียวกบัดา้นสงัคมของนายจา้งและเจา้ของสถานประกอบการ
ธุรกิจนวดแผนไทยหลงัจากท่ีตอ้งเผชิญกบัวิกฤติโควิด-19 

จากบทสมัภาษณข์องกลุ่มตวัอย่างนายจา้งและเจา้ของสถานประกอบการธุรกิจ
นวดแผนไทย มีบางคนที่ตอ้งการใหส้งัคมไดเ้ขา้ใจว่า รา้นนวดแผนไทย รา้นสปา ไม่ไดเ้ป็นพืน้ที่เสี่ยงสงู
ที่แพร่กระจายเชือ้โควิด-19 ตามที่รฐับาลไดป้ระกาศไป โดยยืนยันว่าทางรา้นนั้นมีมาตรฐาน
การรกัษาความสะอาดเทียบเท่ากับคลินิกเวชกรรม กลุ่มคนส่วนหนึ่งจึ งมีความเขา้ใจผิดว่ารา้น
นวดแผนไทย สปา เป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสงู ไม่กลา้เขา้ใชบ้ริการ ซึ่งเป็นผลกระทบหนึ่งที่ทางธุรกิจ
นวดแผนไทยไดเ้จอจากวิกฤติโควิด-19 
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ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“อยากใหร้ฐัให้ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปว่า สปาไม่ใช่สถานที่แพร่เชื ้อ 

สามารถเขา้รบับริการได ้เรามีการป้องกนัตามมาตรฐาน พอเขาเขา้ใจผิดกนั ไม่ใช่แค่ไม่กลา้เขา้รา้นนะ 
บางคนนี่เหมือนไม่กลา้เขา้ใกลเ้ราเลย เหมือนกบัข่าวของหมอพยาบาลแรก ๆ ที่คนก็กลวัเขาเหมือนกนั 
แต่เราไม่ไดเ้สี่ยงขนาดนัน้ไง” เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 5) 

ผลกระทบต่อลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานในธุรกิจประเภทบริการนวดแผนไทย 
วิกฤติโควิด-19 ไดส้่งผลกระทบต่อลูกจา้งและผูใ้ชแ้รงงานในธุรกิจประเภทบริการ

นวดแผนไทยหลายดา้นดว้ยกนั บทสมัภาษณน์ีจ้ะเป็นการสมัภาษณล์กูจา้งและผูใ้ชแ้รงงานในธุรกิจ
ประเภทบริการนวดแผนไทย ซึ่งไดก้ล่าวถึงผลกระทบดา้นการงาน ดา้นการเงิน ผูใ้หส้มัภาษณบ์างคน 
มีปัญหาดา้นครอบครวัอีกดว้ย บางคนมีความเครียดจนมีปัญหาดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และดา้นสดุทา้ยคือดา้นสงัคม มีผลกระทบกบัลกูจา้งและผูใ้ชแ้รงงานอีกดว้ย 

1. บทสมัภาษณท์ี่เก่ียวกับดา้นการงานของลกูจา้งและผูใ้ชแ้รงงานธุรกิจประเภท
บรกิารนวดแผนไทย 

1.1 จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบา้ง และ
แกไ้ขอย่างไร 

จากบทสมัภาษณข์องลกูจา้งและผูใ้ชแ้รงงานธุรกิจประเภทบริการนวดแผนไทย 
ไดก้ล่าวถึงปัญหา และอุปสรรคที่ไดพ้บเจอในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 และรฐับาลไดส้ั่ง
ล็อคดาวน ์ไม่สามารถท างานไดต้ามปกติ ถูกสั่งงดกิจกรรมนวดแผนไทยและใหร้า้นนวดแผนไทย
ปิดรา้นระยะหนึ่ง 

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“รายรบันอ้ยลงจากเดิม รา้นถูกสั่งปิด เงินจากทิปลกูคา้ก็ไม่ได ้ไดร้บัการเยียวยา

เงินจากนายจา้งและโครงการเราไม่ทิง้กนั” (ลกูจา้งคนที่ 1) 
“รายรบันอ้ยลงไปเยอะ แต่ค่าใชจ้่ายเราก็ยงัเหมือนเดิม รา้นปิดไป 3 เดือนแลว้

ลกูคา้ก็นอ้ยลงไปอีกเยอะ วนัหนึ่งเขา้รา้นไม่ก่ีคน เราก็ท างานที่เดิมต่อไปค่ะ ยงัดีที่เจา้นายเราไม่
เลิกจา้ง พอช่วยเราบา้ง ไม่อย่างนัน้แย่เลย แลว้บางคนคิดว่าเราท างานสปา เรามีความเสี่ยงสูง 
เข้าใจเราผิด รัฐให้ประกาศว่ารา้นนวด สปา เป็นสถานที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชือ้สูง เราก็
พยายามใหค้วามเขา้ใจว่าเราไม่ไดม้ีความเสี่ยงสูงไปมากกว่าคนทั่วไป เรามีการป้องกันและรกัษา
ความสะอาดอย่างเต็มที่ตามมาตรฐาน” (ลกูจา้งคนที่ 2) 
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“ตกงาน ขาดรายไดป้ระจ า รา้นปิดตวัลงจากวิกฤติโควิด-19 เราก็ถูกใหอ้อก 
เราตอ้งหาอาชีพใหม่ ขายขา้วเหนียวหมป้ิูง และเกิดความเครียด เพราะตกงาน เงินไม่มี ตอ้งกูห้นีย้ืม
สินมาเปิดรา้นขายขา้วเหนียวหมปิู้ง เราก็ตอ้งดิน้รนไป ไม่สูก้็ไม่ได ้อดทนเพื่อลกูเพื่อครอบครวั” 
(ลกูจา้งคนที่ 9) 

1.2 จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจา้งหรือไม่ 
ขอ้มลูจากลกูจา้งผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้ 16 คนนัน้ มีทัง้ผูท้ี่มีปัญหาการเลิกจา้งงาน

และผูท้ี่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได ้โดยไม่ถูกเลิกจา้ง ซึ่งค าถามต่อไปนี ้ส  าหรบัผูท้ี่มีปัญหา
การเลิกจา้งงานจากถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ดงันี ้1) กรณีที่ถกูเลิกจา้งท่านแกปั้ญหา
ดว้ยตวัท่านเองอย่างไร (ระบุการแกปั้ญหา) และ 2) กรณีที่ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจา้ง ท่านไดร้บั
ความช่วยเหลือจากนายจา้งหรือไม่ 

จากการไดส้มัภาษณล์กูจา้งและผูใ้ชแ้รงงานในธุรกิจประเภทบรกิารนวดแผน
ไทย พบว่าในกลุ่มของผูท้ี่ถูกเลิกจา้งงาน มีทัง้คนที่ไดร้บัการชดเชยเยียวยาและการช่วยเหลือจาก
นายจา้งและคนที่ไม่ไดร้บัการชดเชยเยียวยาใด ๆ จากนายจา้ง 

ตัวอย่างบทสมัภาษณ์ของลูกจา้งที่ถูกเลิกจา้งงานและนายจา้งไดใ้หค้วาม
ช่วยเหลือ 

“หาอาชีพใหม่ ขายขา้วเหนียวหมูปิ้ง และนายจา้งไดใ้ห้ความช่วยเหลือ 
ใหช้ดเชยเงินเดือน 3 เดือน” (ลกูจา้งคนที่ 9) 

“ตอ้งขอเงินพ่อแม่เป็นค่ากินค่าอยู่ และนายจา้งใหเ้งินชดเชย 5,000 บาท 
หลงัออกจากงาน” (ลกูจา้งคนที่ 15) 

ตวัอย่างบทสมัภาษณข์องลกูจา้งที่ถูกเลิกจา้งงานและไม่ไดร้บัการช่วยเหลือ
จากนายจา้ง 

“เราก็หาอาชีพใหม่ ไม่ไดร้บัความช่วยเหลือ เพราะทางรา้นบอกว่า หมนุเงิน
ไม่ทนั จ่ายเงินชดเชยใหไ้ม่ได ้เราก็ตอ้งยอมออก” (ลกูจา้งคนที่ 4) 

“พยายามหางานใหม่ แต่เราอายุ 51 แลว้ จะไปสมคัรแม่บา้นเขาก็รบัอายุไม่
เกิน 45 ปี เลยรบัจา้งนวดอิสระได ้เราก็ทิง้อาชีพเดิมไม่ได ้และไม่ไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้ง
เพราะรา้นที่เราท าอยู่เป็นรา้นเพื่อนกนั รา้นเล็ก ๆ เงินส ารองไม่มีจ่ายชดเชยเราหรอก สดุทา้ยเขาก็
ปิดรา้นไปท าอย่างอื่น” (ลกูจา้งคนที่ 8) 

“เคยคิดอยากหนัไปขายของแต่เราไม่มีเงินทุน ไดแ้ต่เอาเงินเก็บมาใช ้แต่มนั
ไม่พอ ก็ตอ้งประหยดั ๆ เอาหน่อย ตอนนัน้เอาเงินเก็บมาใชแ้ทบหมดเลย และไม่ไดร้บัการช่วยเหลือ
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จากนายจา้งเพราะทางรา้นเงียบไปเลย ไม่มีการชดเชยเรา เขาบอกว่าปิดรา้นไปก่อนนะ แลว้ก็ไม่ได้
ติดต่ออะไรเรามาอีกเลย” (ลกูจา้งคนที่ 12) 

2. บทสมัภาษณท์ี่เก่ียวกบัดา้นการเงินของลกูจา้งและผูใ้ชแ้รงงานธุรกิจประเภท
บรกิารนวดแผนไทย 

จากการสมัภาษณถ์ึงรายไดข้องลกูจา้งและผูใ้ชแ้รงงานธุรกิจประเภทบริการนวด
แผนไทยก่อนที่จะเจอกบัวิกฤตโควิด-19 นัน้ สว่นใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 10,000-20,000 บาท และ
หลงัจากที่เจอกบัวิกฤติโควิด-19 รายไดข้องผูใ้หส้มัภาษณส์่วนใหญ่ลดลง และมีผูท้ี่ตกงานไม่มีรายได้
อีกดว้ย ซึ่งขอ้มลูรายไดแ้สดงดงัตาราง 5 

ตาราง 5  แสดงรายไดก้่อนและหลงัเจอวิกฤตโควิด-19 ของลกูจา้งและผูใ้ชแ้รงงานธุรกิจประเภท
บรกิารนวดแผนไทย 

รายได้ต่อเดือน จ านวน 
รายไดก้่อนเจอวิกฤตโควิด-19 นอ้ยกว่า 10,000 บาท 1 

10,000-20,000 บาท 12 
มากกว่า 20,000 บาท 3 

รายไดห้ลงัเจอวิกฤตโควิด-19 นอ้ยกว่า 10,000 บาท 7 
มากกว่า 10,000 บาท 4 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า รายไดก้่อนเจอวิกฤติโควิด-19 ลกูจา้งและผูใ้ชแ้รงงานธุรกิจ

ประเภทบริการนวดแผนไทย สว่นใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท จ านวน 12 คน 
รองลงมาคือ มีรายไดม้ากว่า 20,000 บาท จ านวน 3 คน และมีรายไดน้อ้ยกว่า 10,000 บาท จ านวน 
1 คน แต่หลงัเจอวิกฤตโควิด-19 ลกูจา้งและผูใ้ชแ้รงงานธุรกิจประเภทบริการนวดแผนไทย มีรายได้
ส่วนใหญ่นอ้ยกว่า 10,000 บาท จ านวน 4 คน มีรายไดม้ากกว่า 10,000 บาท จ านวน 4 คน และ
ไม่มีรายไดเ้ลยจ านวน 5 คน ตามล าดบั 

2.1 ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่ 
จากบทสมัภาษณข์องลกูจา้งและผูใ้ชแ้รงงานธุรกิจประเภทบริการนวดแผนไทย 

พบว่า ผูใ้หส้มัภาษณส์ว่นใหญ่มีรายไดข้ณะนีไ้ม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และผูใ้หส้มัภาษณอี์กส่วน 
มีรายไดท้ี่เพียงพอต่อการด ารงชีพ และบางคนมีรายไดพ้อเหลือเก็บอีกดว้ย 
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ตวัอย่างบทสมัภาษณข์องลกูจา้งและผูใ้ช้แรงงานธุรกิจประเภทบริการนวด
แผนไทยที่คิดว่ารายไดไ้ม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

“ไม่เพียงพอ เพราะตอ้งเลีย้งลูก ค่าเทอม ค่าใชจ้่ายรายเดือน และส่งเงินให้
พ่อแม่ต่างจงัหวดั” (ลกูจา้งคนที่ 5) 

“ไม่เพียงพอ เพราะเงินที่เราหาไดน้อ้ยลงมาก แทบไม่พอจ่ายค่าบา้น ค่าน า้ค่าไฟ 
ไหนจะค่ากินอีก อยู่กนัตัง้หลายคน หลายปากทอ้ง มนัไม่พอใชห้รอก” (ลกูจา้งคนที่ 11) 

ตัวอย่างบทสมัภาษณข์องลูกจา้งและผูใ้ชแ้รงงานธุรกิจประเภทบริการนวด
แผนไทยที่คิดว่ารายไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีพแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้

“เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะเรามีภาระค่ากินอยู่ในครอบครวั
และสง่เงินใหพ้่อแม่ดว้ย” (ลกูจา้งคนที่ 8) 

“เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะพอออกมาคา้ขายแทนอาชีพนวด 
รายไดเ้ราก็นอ้ยลงกว่าเดิม ขา้วของก็แพงขึน้ทกุวนั” (ลกูจา้งคนที่ 16) 

ตวัอย่างบทสัมภาษณ์ของลูกจา้งและผู้ใชแ้รงงานธุรกิจประเภทบริการนวด
แผนไทยที่คิดว่ารายไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีพและสามารถเก็บออมได ้

“เพียงพอและสามารถเก็บออมได ้เพราะนอกจากรายไดห้ลกัแลว้เรายงัท า
อาชีพเสรมิไปดว้ย มีรายรบัหลายช่องทาง แต่ก็ใช่ว่าจะเก็บไดเ้ยอะ เพราะรายจ่ายเราก็เยอะเหมือนกนั” 
(ลกูจา้งคนที่ 13) 

2.2 ปัจจบุนัท่านมีรายไดเ้สรมิจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
จากบทสมัภาษณก์ลุม่ตัวอย่างลูกจา้งและผูใ้ชแ้รงงานธุรกิจประเภทบริการ

นวดแผนไทยพบว่า ผูใ้หส้มัภาษณบ์างคนมีอาชีพเสรมิ นอกจากอาชีพหลกัที่ใหบ้ริการนวดหรือเป็น
ลกูจา้งในธุรกิจบรกิารประเภทนวดแผนไทย เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได ้เช่น การคา้ขายออนไลน ์ 

2.3 ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
จากการสมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่างลกูจา้งและผูใ้ชแ้รงงานธุรกิจประเภทบริการ

นวดแผนไทย บางคนมีหนีส้ินซึ่งถือว่าเป็นรายจ่ายที่จ  าเป็นตอ้งจ่ายทุกเดือน เช่น ค่าผ่อนรถยนต ์
ค่าผ่อนรถจกัรยายนต ์เงินกูธ้นาคาร  
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3. บทสมัภาษณท์ี่เก่ียวกบัดา้นครอบครวัของลกูจา้งและผูใ้ชแ้รงงานธุรกิจประเภท
บรกิารนวดแผนไทย 

จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
จากการสมัภาษณล์ูกจา้งและผูใ้ชแ้รงงานธุรกิจประเภทบริการนวดแผนไทยถึง

ปัญหาในครอบครวัในช่วงที่เกิดวิกฤติโควิด-19 พบว่า มีบางคนที่มีปัญหาครอบครวัโดยมีสาเหตุ
มาจากดา้นการเงิน บางคนถึงกบัหย่ารา้งกบัคู่สมรส ซึ่งผูใ้หส้มัภาษณแ์ต่ละคนมีวิธีการแกไ้ขปัญหานี ้
แตกต่างกนัไป 

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“เลิกกบัสามี เพราะครอบครวัมีปัญหาทางการเงิน แยกกนัอยู่ หาเงินเลีย้งลกูเอง

ต่อไป ใหเ้ขาสง่เงินมาใหล้กูเดือน 2,000 บาท” (ลกูจา้งคนที่ 5) 
“มีปากเสยีงกับสามีบา้ง เพราะเครียดที่หาเงินไดน้้อยลง ทั้งเขาทัง้เรา มนัแทบ

ไม่พอใช ้เราตอ้งค่อย ๆ คยุกนั ช่วยกนัหางออกว่าจะหาเงินไดจ้ากทางไหนอีกดี” (ลกูจา้งคนที่ 9) 
4. บทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิตของลูกจา้งและ

ผูใ้ชแ้รงงานธุรกิจประเภทบรกิารนวดแผนไทย 
จากการใหส้มัภาษณข์องลกูจา้งและผูใ้ชแ้รงงานธุรกิจประเภทบริการนวดแผนไทย

พบว่า ปัญหาที่ไดร้บัจากวิกฤติโควิด ไม่ว่าจะดา้นการเงิน การตกงาน ครอบครวั ส่งผลใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์
บางคนมีปัญหาความเครียด สขุภาพจิตแย่ลง และบางคนสง่ผลถึงสขุภาพ มีอาการป่วยอีกดว้ย 

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“เครียดจนมีปัญหาดา้นสขุภาพ โรคประจ าตวัก าเริบ เครียดจากปัญหาตกงาน 

ขาดรายไดห้ลกัพยายามปรบัตวั ไม่เครียด และหาหมอรกัษา” (ลกูจา้งคนที่ 11) 
“ช่วงที่รอเงินเยียวยาเราเครียดมากเลยนะ เงินมนัไม่พอใชจ้ริง ๆ ไหนจะค่าเช่าหอ้ง 

ค่าน า้ค่าไฟ แทบไม่เหลือกินเลย เพราะตกงานและประกาศหา้มเปิดสถานประกอบการนวดแผน
ไทยหรืองดกิจกรรมนวดแผนไทย เราก็ตอ้งใหก้ าลงัใจตวัเองว่าพ่อแม่ที่ต่างจงัหวดัก็รอเราอยู่ ตอ้งมี
ก าลงัใจ” (ลกูจา้งคนที่ 12) 

“ยอมรบัเลยว่าช่วงเดือนแรกที่รา้นปิด เครียดมาก ตกงานจากสถานการณโ์ควิด-19 
พยายามหาอย่างอ่ืนท า เราก็ตอ้งรีบปรบัตวัใหไ้ว กลวัลกูจะไม่มีอะไรกิน สงสารลกู” (ลกูจา้งคนที่ 16) 

5. บทสมัภาษณท์ี่เก่ียวกับดา้นสงัคมของลกูจา้งและผูใ้ชแ้รงงานธุรกิจประเภท
บรกิารนวดแผนไทย 
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จากการถามถึงปัญหาและอปุสรรคที่ลกูจา้งและผูใ้ชแ้รงงานธุรกิจประเภทบริการ
นวดแผนไทยไดเ้จอจากวิกฤติโควิด-19 มีผูใ้หส้มัภาษณบ์างคนเจอปัญหาดา้นสงัคม เพราะถูก
เขา้ใจผิดว่าอาชีพของตนนัน้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงในการแพรเ่ชือ้โควิด-19 สงู 

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“บางคนคิดว่าเราท างานสปา เรามีความเสี่ยงสูง เขา้ใจเราผิด รฐัประกาศว่า

รา้นนวด สปา เป็นสถานที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชือ้สูง พยายามใหค้วามเขา้ใจว่าเราไม่ไดมี้
ความเสี่ยงสงูไปมากกว่าคนทั่วไป เรามีการป้องกนัและรกัษาความสะอาดอย่างเต็มที่ตามมาตรฐาน” 
(ลกูจา้งคนที่ 7) 

มุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐต่อผลกระทบและปัญหาจากวิกฤติโควิด-19 ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจนวดแผนไทย 

1. ปัญหาโควิดที่กระทบต่อลกูจา้งในธุรกิจนวดแผนไทย  
1.1 ลกูจา้งธุรกิจนวดแผนไทยในพืน้ที่ของท่านที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 

ประสบปัญหาลกัษณะใดบา้ง 
จากที่ไดส้มัภาษณเ์จา้หนา้ที่รฐัที่ไดม้ีการดแูลและส ารวจพืน้ที่ของตน พบว่า ลกูจา้ง

จากธุรกิจนวดแผนไทย มีปัญหาที่คลา้ยคลึงกนั คือ การขาดรายไดห้ลกัที่จะมาใชจ้่ายทัง้ตนเองและ
ครอบครวั เนื่องจากมีประกาศออกมาใหส้ถานประกอบการเพื่อสขุภาพ สปา และสถานประกอบการ
นวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้ ตอ้งปิดชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงในการแพรร่ะบาดของโควิด-19  

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“ส่วนใหญ่เลยจะเป็นปัญหาเรื่องรายไดท้ี่ขาดไประหว่างการปิดรา้นครัง้นีแ้หละครบั 

ท าใหเ้ขาขาดรายไดก้นั เขาก็อยากไดเ้งินเยียวยาจากประกันสังคมมาช่วยจุนเจือในครอบครวั” 
(เจา้หนา้ที่ส  านกังานประกนัสงัคม 1) 

“ที่พบส่วนใหญ่เลยจะเป็นเรื่องของรายไดท้ี่เขาขาดไปนะคะ ท าใหก้ระทบต่อ
ความเป็นอยู่ อาชีพเขาถกูสั่งหยดุงานหมด รายรบัเขาไม่มีเลยค่ะ” (เจา้หนา้ที่กระทรวงการคลงั 2) 

“รา้นนวดแผนไทย สปาถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดเชือ้โควิด-19 
ท าใหข้าดรายไดห้นัก บางคนก็ตกงาน ดูออกเลยว่าหลายคนเขาเครียดและกังวลว่าเขาจะไปท า
อะไรดี เหมือนโดนหา้มท ามาหากินเลย” (เจา้หนา้ที่กระทรวงสาธารณสขุ 3) 

1.2 ท่านประสบปัญหาและอปุสรรคในการใหค้วามช่วยเหลือลกูจา้งหรือไม่ 
จากบทสมัภาษณข์องกลุม่ตวัอย่างเจา้หนา้ที่รฐัที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือ

แรงงานที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พบว่า หลายคนพบปัญหาในระหว่างการด าเนินการ
ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ทัง้ปัญหาในการด าเนินงานชา้ 



 47 

การใชร้ะบบออนไลนข์องประชาชน การท าความเขา้ใจใหก้บัประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่
ผูใ้หส้มัภาษณไ์ดก้ลา่วถึง 

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“การด าเนินงานชา้ ติดขดับา้ง เพราะผูม้ีประกนัสงัคมส่วนหนึ่งไม่เขา้ใจระบบ ก็ให้

ความเขา้ใจกบัผูม้ีประกนัสงัคมว่าตอ้งด าเนินการ เดินเรื่องยงัไง เขาถึงจะไดร้บัเงินเยียวยา” (เจา้หนา้ที่  
ส  านกังานประกนัสงัคม 2) 

“เรื่องการเปิดระบบใหล้งทะเบียนโครงการเราไม่ทิง้กัน มีประชาชนกลุ่มหนึ่ง 
หาผลประโยชนโ์ดยการช่วยเหลือคนที่มีมีคณุสมบติัตามเกณฑล์งทะเบียน แลว้หกัหวัคิว มนัเอาเปรียบ
คนเดือดรอ้นอยู่ ซึ่งเป็นช่องว่างของระบบออนไลน ์เพราะคนกลุ่มหนึ่งก็ไม่สามารถเขา้ถึงระบบ
ไดด้้วยตัวเอง จากความไม่เข้าใจเทคโนโลยี หากใครที่โดนหลอกด้วยกรณีนี ้ ให้ไปแจ้งความกับ
เจา้หนา้ที่นะ” (เจา้หนา้ที่กระทรวงการคลงั 1) 

“การลงพืน้ที่ติดตามเพื่อประเมินความเสี่ยงของรา้นนวดสปา ก็มีอุปสรรคใน
การเดินทางและตอ้งลงหลายพืน้ที่ อาจมีความยุ่งยากหลายอย่าง แต่ก็ตอ้งพยายามลงพืน้ที่และ
ส ารวจใหไ้ดม้ากที่สดุเพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบัการออกนโยบายต่อไป” (เจา้หนา้ที่กระทรวงสาธารณสขุ 3) 

แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 

การช่วยเหลือเยียวยาแรงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย เป็นแนวทางการเยียว
ทัง้จากของภาครฐัเยียวยาผูป้ระกอบการ ภาครฐัเยียวยาลกูจา้งและนายจา้งเยียวยาลูกจา้งที่อยู่
ในความดแูลของตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดเงื่อนไขในการเยียวแตกต่างกนัไปแต่ละประเภท 

การช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐแก่นายจ้างหรือผู้ประกอบการในธุรกิจบริการ
ประเภทนวดแผนไทย 

ภาพรวมของนโยบายรฐัที่ประกาศเพื่อเยียวยานายจา้งหรือผูป้ระกอบการในธุรกิจ
บรกิารประเภทนวดแผนไทย 

นโยบายรฐัที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผูป้ระกอบการที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติ
โควิด-19 มีการช่วยเหลือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินโดยการใหส้ินเชื่อรายย่อยวงเงินไม่เกิน 
3,000,000 บาทต่อราย และมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลดภาระค่าใชจ้่ายใหก้ับผูป้ระกอบการ 
เช่น มาตรการพกัตน้เงินลดดอกเบีย้และขยายระยะเวลาช าระหนีแ้ก่ลกูหนีท้ี่ไดร้บัผลกระทบจาก
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ อาจมีการเสนอสินเชื่อดอกเบีย้ต ่า
เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ยืดการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล บรรเทาค่าธรรมเนียมค่าเช่าในการ
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ใหบ้ริการของส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ มาตรการบรรเทาภาระค่าน า้ ค่าไฟ ซึ่งสามารถช่วยลด
ภาระค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไดส้ว่นหนึ่ง 

การช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐแก่ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานในธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทย 

1. ภาพรวมของนโยบายรฐัที่ประกาศเพื่อเยียวยาลกูจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานในธุรกิจ
บรกิารประเภทนวดแผนไทย 

ประกาศของทางรฐัออกมาเพื่อเยียวยาลกูจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานในธุรกิจบรกิารประเภท
นวดแผนไทยนัน้มี 2 หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง คือ ส านกังานประกันสังคม และส านักงานเศรษฐกิจ
การคลงั กระทรวงการคลงั ซึ่งลกูจา้งที่เป็นผูป้ระกนัตนมาตรา 33 สามรถไดร้บัเงินชดเชยเยียวยา
ครึ่งหนึ่งของเงินเดือน โดยวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งหมายความว่าลูกจา้งที่เป็นผูป้ระกนัตน
มาตรา 33 จะไดร้บัเงินเยียวยาจากประกนัสงัคมไม่เกิน 7,500 บาท นอกจากนีย้งัไดล้ดเงินสมทบ
ของผูป้ระกนัตนมาตรา 33 และส าหรบัลกูจา้งผูท้ี่ไม่มีประกันสังคม สามารถไดร้บัเงินเยียวยาใน
โครงการเราไม่ทิง้กนั ซึ่งจะไดเ้งินชดเชยเยียวยา เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 
15,000 บาท ซึ่งจะตอ้งเป็นหมอนวดที่ขึน้ทะเบียนแลว้ หมอนวดที่ก าลงัรอขึน้ทะเบียน และหมอนวด
ที่ยงัไม่ไดข้ึน้ทะเบียนแต่ไดม้ีการเรียนนวดในสถาบนัที่รบัรองและจ านวนชั่วโมงเรียนครบตามที่
ก าหนด หมอนวด 3 กลุ่มนี ้เป็นกลุ่มที่สามารถรบัการเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิง้กันได ้นอกจากนี ้
ยงัมีสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 10,000 บาท และสินเชื่อพิเศษ วงเงิน 50,000 บาทต่อราย อตัราดอกเบีย้ต ่า 
ยืดการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และมีมาตรการลดค่าน า้ค่าไฟเพื่อช่วยลดภาระค่าใชจ้่ายอีกดว้ย 

2. บทสมัภาษณข์องเจา้หน้าที่รฐัที่มีหน้าที่ช่วยเหลือเยียวยาแรงงานในธุรกิจนวด
แผนไทย ที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 

หน่วยงานของท่านไดใ้หค้วามช่วยเหลือลูกจา้งในธุรกิจนวดแผนไทยที่ไดร้บั
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 อย่างไรบา้ง 

จากบทสัมภาษณ์ของเจา้หน้าที่รฐัที่ท างานในส่วนเก่ียวขอ้งกับการช่วยเหลือ
เยียวยาแรงงานในธุรกิจนวดแผนไทย ในแต่ละหน่วยงานนัน้มีแนวทางการช่วงเหลือที่แตกต่างกนั
ไป ซึ่งไดม้ีการออกมาช่วยเหลือเยียวยาเบือ้งตน้ใหก้ับผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบอย่างเต็มที่  

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“ส าหรบัลูกจา้งที่มีประกันสังคมก็ไดร้บัเงินช่วยเหลือคนละไม่เกิน 7,500 บาท

ครบั ไดล้ดการจ่ายเงินสมทบผูป้ระกนัตน” (เจา้หนา้ที่ส  านกังานประกนัสงัคม 1) 
“ส าหรับผู้ที่ ไม่ ได้เป็นผู้ประกันตนและไม่ ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจาก

ประกันสังคม ก็จะมีเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน จากโครงการเราไม่ทิง้กัน และยังมี
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มาตรการช่วยเหลืออ่ืน ๆ เช่น ลดค่าน า้ค่าไฟ เงินสมทบประกนัสงัคม โครงการสินเชื่อฉุกเฉินต่าง ๆ นะ
คะ สามารถติดตามประกาศของทางกระทรวงไดค่้ะ” (เจา้หนา้ที่กระทรวงการคลงั 2) 

“จากมาตรการเยียวยาที่ไดป้ระกาศออกมานัน้ก็ช่วยเรื่องเงินในโครงการเราไม่ทิง้
กนั จ านวน 5,000 บาท รวม 3 เดือน เป็น 15,000 บาท และมาตรการอ่ืน ๆ อย่างพวกลดภาระภาษีเงิน
ไดบ้คุคลธรรมดา ใหส้ินเชื่อพิเศษ ประมาณนีค้รบั” (เจา้หนา้ที่กระทรวงการคลงั 1) 

การช่วยเหลือของผู้ประกอบการต่อลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานในธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทย 

บทสมัภาษณข์องเจา้ของธุรกิจหรือเจา้ขอวงสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยใน
ดา้นการช่วยเหลือลกูจา้งของตนที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 

1. ลกูจา้งในสถานประกอบการท่านไดร้บัผลกระทบจากโควิด 19 ส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาเก่ียวกบัเรื่องใด 

จากการสมัภาษณเ์จา้ของรา้นนวดแผนไทยที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 
ในการเยียวยาลูกจา้งของตน ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเจอของลูกจา้งมีแนวโนม้ไปทางเดียวกนัคือ 
ขาดรายไดห้ลกัที่ไดจ้ากการนวดและใหบ้ริการลกูคา้ บางคนตกงานเพราะรา้นไม่สามารถจา้งต่อไปได ้
ทัง้ที่กลบัมาด าเนินกิจการไดแ้ลว้แต่จ านวนลกูคา้ก็ลดลงจากเดิม 

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“ขาดรายไดจ้ากลูกคา้ที่หายไป ซึ่งรายไดป้กติมาจากค่าชั่วโมงและค่าทิป 

จากลกูคา้” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 1) 
“ลกูจา้งตอ้งตกงานทัง้ 2 คน เพราะเราไม่รูว้่าจะมีก าลงัมาเปิดรา้นอีกไหม ถา้

มีมาตรการผ่อนปรนแลว้ เขาก็ตกงานไม่มีรายไดเ้ลย คงตอ้งไปหางานที่อ่ืน” (เจา้ของสถานประกอบการ 
รา้นที่ 4) 

“เรื่องรายได ้ลดลงจากช่วงปกติ เพราะไดท้ิปจากและค่าชั่วโมงนวดด้วย” 
(เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 5) 

2. ท่านใหค้วามช่วยเหลือลกูจา้งของท่านหรือไม่ 
จากบทสมัภาษณข์องเจา้ของสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย พบว่า

ส่วนใหญ่พยายามที่จะช่วยเหลือลกูจา้งเท่าที่จะท าได ้เช่น จ่ายเงินเดือนตามปกติหรือลดลงครึ่งหน่ึง 
แต่มีบางรา้นที่ไม่สามารถชดเชยเงินเดือนใหล้กูจา้งไดใ้นกรณีที่ไม่สามารถจา้งงานต่อไปไดแ้ลว้ 

ตวัอย่างบทสมัภาษณข์องนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการธุรกิจนวด
แผนไทยที่ไดช้่วยเหลือเยียวยาลกูจา้งที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 
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“ในช่วงรา้นปิด ใหเ้งินเดือนครึ่งหนึ่งจากที่เคยให”้ (เจา้ของสถานประกอบการ 
รา้นที่ 2) 

“ใหเ้งินเดือนในส่วนที่ไม่เก่ียวกบัชั่วโมงนวดและใหช้่วยกันขายสินคา้ในสปา 
เช่น สบู่ ผลิตภัณฑบ์ ารุงผิว เพื่อเป็นรายไดเ้สริมใหลู้กจา้งอีกทาง” (เจา้ของสถานประกอบการ 
รา้นที่ 3) 

ตวัอย่างบทสมัภาษณข์องนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการธุรกิจนวด
แผนไทยที่ไม่ไดช้่วยเหลือเยียวยาลกูจา้งที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 

“เราขาดทุนและกูเ้งินมาท ารา้น ไม่มีเงินชดเชยใหลู้กจา้ง” (เจา้ของสถาน
ประกอบการ รา้นที่ 4) 

“เราไม่มีเงินทุนส ารองพอที่จะช่วยเหลือเงินชดเชยใหเ้ขาได ้เป็นธุรกิจเล็ก ๆ” 
(เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 6) 

3. ท่านประสบปัญหาและอปุสรรคในการใหค้วามช่วยลกูจา้งหรือไม ่
จากการสมัภาษณน์ายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย 

ทกุกิจการมีปัญหาที่มีแนวโนม้ไปทางเดียวกนัคือ ปัญหาการจดัการเงินเพื่อที่จะสามารถจ่ายเงินเดือน
ใหลู้กจา้งไดต่้อไป แมร้ายรบัจะลดลง และมีบางกิจการที่นายจา้งมีการปรบัตัว เรียนรูท้  าธุรกิจที่
แตกต่างจากเดิมเพื่อเพิ่มรายไดเ้ขา้รา้นอีกดว้ย แต่บางกิจการขาดทุนจนไม่สามารถที่จะบริหาร
จดัการดา้นการเงินและจ่ายเงินชดเชยใหล้กูจา้งไดเ้ช่นกนั 

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“การหมุนเงินในธุรกิจเพื่อที่จะจ่ายใหลู้กจา้งไดค้รบ ขาดรายไดจ้ากลูกคา้ที่

เขา้มาใชบ้รกิารพยายามลดค่าใชจ้่ายสว่นที่ไม่จ าเป็นลง” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 2) 
“ปัญหาคือการท าธุรกิจคา้ขายแทนธุรกิจบริการ เพื่อตอ้งการหารายไดเ้สริมให้

ทางรา้นและลกูจา้ง จึงตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจกบัการท าธุรกิจเพิ่มเติม และการจ่ายเงินเดือน
ลูกจา้ง เพราะรายไดล้ดลงเกิน 50% เลยท าใหก้ารจ่ายเงินเดือนตอ้งหมุนเงินดี ๆท าธุรกิจเสริม ขาย
ผลิตภณัฑข์องสปาที่เราท าเอง” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 3) 

“ไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยใหลู้กจา้งได ้เนื่องจากมีหนีส้ิน ไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาได ้ตอ้งใหล้กูจา้งออกแบบที่เราก็จ่ายชดเชยเขาไม่ได”้ (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 4) 

ผลจากการเยียวยาของแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย 
หลงัจากท่ีไดม้ีมาตรการการเยียวยาแรงงานในธุรกิจบรกิารประเภทนวดแผนไทยของ

ภาครฐั ทัง้การเยียวยาเจา้ของสถานประกอบการรวมไปถึงการเยียวยาลกูจา้งดว้ย และการเยียวยา
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ของเจา้นายหรือเจา้ของสถานประกอบการต่อลูกจา้งของตนนัน้ บทสมัภาษณน์ีไ้ดก้ล่าวถึง ผลจาก
การเยียวยาทัง้ในดา้นมาตรการเยียวยาของภาครฐัต่อเจา้ของสถานประกอบการและต่อลกูจา้งใน
ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย และการเยียวยาของนายจ้างต่อลูกจา้งของตนว่าผูท้ี่ได้ร ับ
การเยียวยานัน้พึงพอใจกบัการเยียวยาครัง้นีม้ากนอ้ยเพียงใด และยงักล่าวถึงในแง่มมุของเจา้หนา้ที่
รฐัที่ท างานเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่เดือดรอ้นจากวิกฤติโควิด-19 

ทัศนคติและความคิดเห็นจากผู้ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย 
บทสมัภาษณข์องนายจา้งและเจา้ของสถานประกอบการธุรกิจบริการประเภท

นวดแผนไทยต่อการเยียวยาจากภาครฐั 
1. ภาครฐัไดเ้ขา้มีสว่นช่วยเหลือสถานประกอบการท่านหรือไม่ อย่างไร 

จากบทสมัภาษณข์องกลุ่มตัวอย่างนายจา้งและเจา้ของสถานประกอบการ
ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย ถึงการช่วยเหลือจากภาครฐัต่อธุรกิจของตนนั้น พบว่ามี
ผูป้ระกอบการบางคนที่ไดม้ีการเขา้ร่วมมาตรการช่วยเหลือของรฐั เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงิน 
เช่น สินเชื่อดอกเบีย้ต ่า การพกัเงินกู ้ช่วยชะลอการจ่ายเงินออกไป แต่ยงัมีอีกหลายกิจการที่ ไม่ได้
รบัการเยียวยาจากภาครฐั เนื่องจากมาตรการที่ออกมาไม่ครอบคลมุหรือไม่ไดเ้หมาะสมกบักิจการ
ของตนนั่นเอง 

ตวัอย่างบทสมัภาษณข์องเจา้ของกิจการที่ไดร้บัการเยียวยาจากมาตรการ
ของภาครฐั 

“มาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ต ่า ใหเ้ราไดม้ีเงินมาหมนุเวียนบา้ง ไม่อย่างนัน้
คงแย่กว่านี ้เรามีพนกังานหลายคนที่ตอ้งใหเ้งินเดือน ช่วยประคองกนัไป” (เจา้ของสถานประกอบการ 
รา้นที่ 3) 

“ไดพ้ักเงินกู ้ช่วยชะลอเวลาจ่ายไดบ้า้ง ลดภาระค่าใชจ้่ายไดใ้นช่วงที่เรา
ไม่มีรายรบัเลย” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 4) 

ตวัอย่างบทสมัภาษณข์องเจา้ของกิจการที่ไม่ไดร้บัการเยียวยาจากมาตรการ
ของภาครฐั 

“ยงัไม่มีการช่วยเหลือผูป้ระกอบการใด ๆ เลย” (เจา้ของสถานประกอบการ 
รา้นที่ 1) 

“ที่เขาออกมาตรการช่วยเหลือมา เราไม่ไดเ้ขา้รว่มกบัเขาเลย มนัไม่เหมาะสม
กบัธุรกจิของเรา” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 6) 
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2. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอ
ต่อธุรกจิของท่านหรือไม่ 

จากบทสมัภาษณข์องเจา้ของสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยที่มี
ความคิดเห็นต่อการเยียวยาของภาครฐันัน้ พบว่าเจา้ของสถานประกอบการที่เป็นกลุม่ตวัอย่างนี ้มี
ความคิดเห็นตรงกันว่า การเยียวยาจากภาครฐันัน้ไม่เพียงพอต่อธุรกิจของตนเลย แมจ้ะมีมาตรการ
หลายอย่างออกมาช่วยเหลือก็ตาม  

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“ยังไม่มีการช่วยเหลือจากภาครฐั หรือจากกระทรวงสาธารณสุข (สบส) 

ใด ๆ จะขอแนะน าทาง สบส. ควรลด หรือ ยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปีที่ผูป้ระกอบการตอ้งน าจ่ายทุก
ตน้ปี” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 1) 

“ไม่เพียงพอหรอก ขาดทุนกันเป็นแถว รฐัแค่บอกว่าเปิดหรือปิดตอนไหน 
แต่ไม่มาลงพืน้ที่ดเูลย” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 5) 

“เขาแทบไม่ไดล้งมาดปัูญหาของธุรกิจนวดแผนไทยเลย เหมือนถูกละเลย 
โดนรวบปิดไปพรอ้มกบัสถานบรกิารแบบอื่น” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 6) 

3. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ใช้
แรงงานเพียงพอหรือไม่ 

จากบทสมัภาษณข์องเจา้ของสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยที่มี
ความคิดเห็นต่อการเยียวยาของภาครฐัที่มีใหก้บัลกูจา้งนัน้ กลุม่ตวัอย่างของเราทัง้หมดลงความเห็น
เหมือนกนัว่า การเยียวยาของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือลกูจา้งนัน้ไม่เพียงพอ ลกูจา้งหลายคนไดร้บั
เงินเยียวยา 5,000 บาทจากโครงการเราไม่ทิง้กนั หรือบางคนที่เป็นผูป้ระกนัตนไดร้บัการเยียวยาจาก
ประกนัสงัคม ก็ยังไม่เพียงพอกับการด ารงชีพ ผูป้ระกอบการบางรายจึงไดม้ีการช่วยเหลือลกูจ้าง
ของตนเองโดยการยังจ่ายเงินเดือน ไม่เลิกจา้งงาน และท าธุรกิจที่สามารถเป็นรายไดเ้สริมใหก้บั
ทางรา้น เพื่อเป็นรายรบัสามารถมาจ่ายเงินใหก้บัลกูจา้งไดอี้กทาง แต่บางรา้นไม่สามารถที่จะจ่าย
เงินเดือนและชดเชยใหล้กูจา้งตนเองได ้

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“ลูกจา้งเราไม่มีประกันสงัคม ยังดีที่ไดเ้งิน 5,000 บาท จากโครงการเรา

ไม่ทิง้กนั แต่ก็นอ้ยกว่ารายไดท้ี่เขาเคยไดจ้ากเมื่อก่อน เขาไม่พอใช ้ง่าย ๆ เลย ใครจะไปอยู่ไหว เดือน
ละ 5,000 บาท เขาไม่ไดต้วัคนเดียวกันนะ บางคนมีลกู มีครอบครวัแลว้ เขาไม่ไดต้วัคนเดียวเลย” 
(เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 2) 
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“รฐัเยียวยาเขาไม่พอ เราตอ้งช่วยลกูจา้งเราเอง ใหเ้ขา้มาท างานเหมือนเดิม
แค่ลดชั่วโมงท างานเพื่อรกัษาระยะห่าง รา้นก็พยายามหารายไดเ้สริมอีกทาง เราไม่ไดเ้ลิกจา้ง ตอ้ง
ช่วย ๆ กนัไป เราช่วยเขา เขาช่วยเรา” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 3) 

“ลกูจา้งเราไดเ้งิน 5,000 บาท จากโครงการเราไม่ทิง้กนันะ แต่เขาก็ไม่พอ คน
ที่ออกจากเราไป เขาก็ไปท ามาหากินอาชีพอ่ืนแทนแลว้ ถา้ยงัรอใหร้ฐัประกาศเปิด ๆ ปิด ๆ แบบนี ้เขา
ก็ไม่ไหวเหมือนกนั” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 6) 

ทัศนคติและความคิดเห็นจากลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานในธุรกิจนวดแผนไทย
ต่อนโยบายการเยียวยาของภาครัฐ 

บทสมัภาษณข์องลกูจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยต่อ
นโยบายการเยียวยาของภาครฐั 

1.  จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือ
องคก์รใดบา้งและใหค้วามช่วยเหลือดา้นใด 

จากบทสมัภาษณข์องลกูจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานในธุรกิจบริการประเภทนวด
แผนไทยถึงการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครฐั พบว่า มีผูใ้หส้มัภาษณท์ี่ไดร้บัการช่วยเหลือเยียวยา
จากรฐั เช่น จากโครงการเราไม่ทิง้กนั การเยียวยาของประกนัสงัคม แต่ยงัมีอีกหลายคนที่ไม่ไดร้บั
การเยียวยาใด ๆ จากรฐั 

ตัวอย่างบทสมัภาษณข์องลูกจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานในธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยที่ไดร้บัการช่วยเหลือเยียวยา 

“ไดร้บัการเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิง้กนั 5,000 บาท” (ลกูจา้งคนที่ 3) 
“นายจา้งยงัจา้งเราต่อ ก็ใหเ้ราท าตลาดออนไลนไ์ปช่วงที่รา้นปิด และเรามี

ประกนัสงัคม ก็ไดเ้งินเยียวยามา” (ลกูจา้งคนที่ 10) 
ตัวอย่างบทสมัภาษณข์องลูกจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานในธุรกิจบริการประเภท

นวดแผนไทยที่ไม่ไดร้บัการช่วยเหลือเยียวยา 
“ไม่ไดร้บัการเยียวยาเลยครบั เราไม่เขา้เกณฑโ์ครงการเราไม่ทิง้กัน เราเป็น

หมอนวดอิสระก็ไม่ไดม้ีนายจา้งอยู่แลว้” (ลกูจา้งคนที่ 6) 
“ไม่ไดร้บัการช่วยเหลือใด ๆ เลย เพราะไม่อยู่ในเกณฑท์ี่เขาให ้เดือดรอ้น

มาก ๆ” (ลกูจา้งคนที่ 11) 
“ไม่ไดเ้ลยค่ะ เราเป็นหมอนวดที่ยงัไม่ไดข้ึน้ทะเบียน เลยไม่ไดเ้งินเยียวยา 

5,000 บาทแบบคนอ่ืนเขา” (ลกูจา้งคนที่ 16) 



 54 

2. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอ
ต่อท่านหรอืไม่อย่างไร 

จากการใหส้มัภาษณข์องลูกจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานในธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยต่อการช่วยเหลือเยียวยาจากรฐันัน้ว่าเพียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่ พบว่า มีผูใ้ห้
สมัภาษณบ์างคนใหค้วามคิดเห็นว่าการเยียวยาของภาครฐันัน้เพียงพอส าหรบัตนแลว้ แต่ยงัมีอีก
บางส่วนที่ใหค้วามคิดเห็นว่าการเยียวยาจากภาครฐันัน้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพของตน ซึ่งกลุม่
ตัวอย่างที่ใหค้วามเห็นว่าการเยียวยาของรฐัไม่เพียงพอนั้นมีทัง้ผูท้ี่ไดร้บัการเยียวยาจากภาครฐั
แลว้และผูท้ี่ไม่ไดร้บัการเยียวยาใด ๆ จากรฐัเลยรวมอยู่ดว้ยกนั 

ตวัอย่างบทสมัภาษณข์องลกูจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานในธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยที่คิดว่าการช่วยเหลือของรฐัเพียงพอแลว้ 

“ยงัพอช่วยประคองไปได ้ดีกว่าไม่ไดเ้งินเลย” (ลกูจา้งคนที่ 1) 
“ส าหรบัเราก็พอแลว้ เพราะรวมกับเงินเดือนที่นายจา้งใหม้าก็เกือบเท่ากับ

เงินเดือนปกติเราเลย” (ลกูจา้งคนที่ 14) 
ตวัอย่างบทสมัภาษณข์องลกูจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานในธุรกิจบรกิารประเภท

นวดแผนไทยที่คิดว่าการช่วยเหลือของรฐัไม่เพียงพอ 
“เงินเยียวยาไม่พอใชจ้่าย ตอ้งหาอาชีพใหม่ และเศรษฐกิจก็ไม่ดี ลกูคา้นอ้ย” 

(ลกูจา้งคนที่ 4) 
“มนัไม่เพียงพออยู่แลว้ หลายคนก็ไม่ไดร้บัเงินเยียวยาจากทางรฐั เดือดรอ้น

กว่าเราเยอะ สั่งปิดรา้นทัง้ที่เรามีมาตรฐานความสะอาดสงู แต่สั่งปิดนานเกินไป เหมือนลืมธุรกิจ
เราไปเลย” (ลกูจา้งคนที่ 7) 

“เงินเยียวยาของผูท้ี่มีประกนัสงัคมใหน้อ้ย ไม่เพียงพอกบัการใชช้ีวิต ทัง้ที่
เราก็จ่ายทกุเดือนไม่เคยขาด ควรจะไดร้บัการเยียวยาที่ดีกว่านี”้ (ลกูจา้งคนที่ 10) 

ทัศนคติและความคิดเห็นจากลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานต่อการเยียวยาของ
เจ้าของธุรกิจ 

กรณีทีท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้ง ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้ง
หรือไม่ 

จากบทสมัภาษณข์องกลุ่มตัวอย่างลูกจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานในธุรกิจบริการ
ประเภทนวดแผนไทยกลา่วถงึการช่วยเหลือของนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ พบว่า มีทัง้
กลุม่ที่ไดร้บัการชดเชยเยียวยาและกลุม่ที่ไม่ไดร้บัการชดเชยเยียวยาใด ๆ จากนายจา้ง ในกรณีที่
ถกูเลิกจา้งเลย  
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ตวัอย่างบทสมัภาษณล์กูจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานที่ไดร้บัการช่วยเหลือจากนายจา้ง 
“ชดเชยเงินเดือน 3 เดือน” (ลกูจา้งคนที่ 9) 
“นายจา้งใหเ้งินชดเชย 5,000 บาท หลงัออกจากงาน” (ลกูจา้งคนที่ 15) 
ตวัอย่างบทสมัภาษณล์กูจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานที่ไม่ไดร้บัการช่วยเหลือจากนายจา้ง 
“รา้นไม่มีเงินจ่ายชดเชยใหล้กูจา้ง เพราะเป็นธุรกิจเล็ก ๆ” (ลกูจา้งคนที่ 5) 
“ทางรา้นเขามีหนีส้ินเยอะ แลว้เป็นรา้นเล็ก ๆ พอเจอโควิดเขา้ไปก็ปิดกิจการไป

เลย เราก็เห็นใจเขาเหมือนกนัว่าเขาไม่มีเงินชดเชยใหเ้ราจรงิ ๆ” (ลกูจา้งคนที่ 16) 
ทัศนคติและความคิดเหน็จากเจ้าหน้าทีแ่รงงานหรือเจา้หน้าทีห่น่วยงานภาครัฐ 

บทสมัภาษณข์องเจา้หนา้ที่แรงงานหรือเจา้หนา้ที่หน่วยงานภาครฐั 
1. แรงงานที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พอใจในการช่วยเหลือจาก

หน่วยงานของท่านเรื่องใดบา้ง มากนอ้ยเพียงใด เพราะอะไร 
จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าที่แรงงานหรือเจา้หน้าที่หน่วยงานภาครฐัที่ท า

หนา้ที่เก่ียวขอ้งในการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย ความคิดเห็น
ของผูใ้หส้มัภาษณน์ัน้คิดว่าแรงงานมีความพอใจในการช่วยเหลือจากภาครฐั และคิดว่าอาจจะมี
ประชาชนบางสว่นที่ไม่พอใจอยู่บา้ง 

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“ก็มีทัง้พอใจและไม่พอใจนะครบั ในส่วนที่พอใจ เขาก็เขา้ใจสถานการณ์

โรคระบาดนีแ้ละพอใจที่ได”้ (เจา้หนา้ที่ส  านกังานประกนัสงัคม 1) 
“คิดว่าน่าจะพอใจในระดับหนึ่งเลย เงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน 

นี่อาจจะพอช่วยไดบ้า้ง ส่วนใครมีปัญหาหนีส้ินก็พอจะผ่อนผนัไปไดบ้า้งค่ะ บางส่วนก็ยงัไม่พอใจ
เท่าไหร่เพราะอาจไม่ครอบคลุมทุกคน บางคนไม่ไดร้บัสิทธิ์เพราะไม่เขา้เกณฑที์่ไดต้ัง้ไวค้่ะ” 
(เจา้หนา้ที่กระทรวง การคลงั 2) 

“พอใจในส่วนของมาตรการที่ออกมาใหป้ฏิบัติตาม ท าใหแ้รงงานนวด
แผนไทยมีความมั่นใจระดับหนึ่งว่าจะปลอดภัยจากโควิด-19 จากกลุ่มลูกคา้ และช่วยสรา้ง
ความเชื่อมั่นใหก้ลุม่ลกูคา้ดว้ยระดบัหน่ึง” (เจา้หนา้ที่กระทรวงสาธารณสขุ 3) 

2. ท่านคิดว่าขณะนีค้วามช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานหรือภาครฐัใหก้บั
ลกูจา้งที่ไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 เพียงพอหรือไม่ เพราะอะไร 

จากบทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างเจา้หน้าที่แรงงานหรือเจา้หน้าที่
หน่วยงานภาครฐัที่ท าหน้าเก่ียวขอ้งกับการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานในธุรกิจบริการประเภท
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นวดแผนไทย ไดก้ลา่วถึงความคิดเห็นต่อการช่วยเหลือเยียวยาของภาครฐัว่าเพียงพอกับแรงงาน
หรือไม่ พบว่ามีทัง้กลุ่มที่ใหค้วามคิดเห็นว่าเพียงพอแลว้ และกลุ่มที่ใหค้วามคิดเห็นว่ายังไม่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ  

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่แรงงานหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครฐัที่มีความคิดเห็นว่าการช่วยเหลือเยียวยาของภาครฐัเพียงพอกบัลกูจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานใน
ธุรกิจบรกิารประเภทนวดแผนไทย 

“เงินช่วยเหลือเยียวยาประกนัสงัคมน่าจะสามารถช่วยประคองความเป็นอยู่
ในช่วงที่รา้นถกูสั่งปิดไปไดบ้า้ง ดีกว่าไม่มีรายรบัเขา้มาเลย” (เจา้หนา้ที่ส  านกังานประกนัสงัคม 2) 

“คิดว่าเพียงพอในสถานการณฉ์ุกเฉินแบบนี ้ทางรฐัก็พยายามช่วยเหลือ
ทุกท่านอย่างเต็มที่ ไม่อยากใหป้ระชาชนเดือดรอ้น ปัญหาปากทอ้งของทุกท่านตอ้งไดร้บัการเยียวยา
อย่างเต็มที่ครบั” (เจา้หนา้ที่กระทรวงการคลงั 1) 

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่แรงงานหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครฐัที่มีความคิดเห็นว่าการช่วยเหลือเยียวยาของภาครฐัไม่เพียงพอกบัลกูจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานใน
ธุรกิจบรกิารประเภทนวดแผนไทย 

“เราคงบอกไม่ไดว้่าเพียงพอแลว้ เพราะมีประชาชนส่วนหนึ่งเลยที่ยงัเขา้มา
รอ้งเรียนนะคะว่าเงินเยียวยานัน้ไม่เพียงพอ และก็ยงัไม่สามารถใหไ้ดค้รบทุกคนดว้ย ไม่ทั่วถึงคนที่
เดือดรอ้นจรงิ ๆ” (เจา้หนา้ที่กระทรวงการคลงั 2) 

“เงินช่วยเหลือเยียวยาที่ใหแ้รงงานนอ้ยกว่าที่แรงงานท างานไดเ้องต่อเดือน 
ท าใหแ้รงงานมีปัญหาดา้นการเงินและปากทอ้งจริง ๆ ทางกระทรวงสาธารณสขุไดส้ั่งปิดพืน้ที่เสี่ยง
ต่าง ๆ ก็เพื่อตอ้งการใหล้ดการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ก็ไปกระทบกบัการท ามาหากินหลายอาชีพ
เลย ไม่เฉพาะแค่อาชีพนวดแผนไทยครบั” (เจา้หนา้ที่กระทรวงสาธารณสขุ 3) 

แนวคิดการวางแผนในอนาคตเพ่ือรับมือกับปัญหาที่เป็นผลกระทบจากวิกฤตโิควิด-19 
การวางแผนในอนาคตเพื่อรบัมือกบัเหตกุารณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อาจจะกลบัมา

ระบาดอีกระลอกนัน้ เป็นแนวคิดที่ควรหารือวางแผนกนั จากบทสมัภาษณน์ีไ้ดถ้ามถึงแนวคิดการรับมือ
ของนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยในธุรกิจของตนเอง ดา้นของลกูจา้ง
ต่อการรบัมือของนายจา้งและภาครฐั และดา้นของภาครฐัเองว่าจะมีการรบัมือกับการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ยงัไง หากมีการกลบัมาแพรร่ะบาดรุนแรงอีกครัง้ในอนาคต 
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ด้านแผนการรับมือของนายจ้างหรือเจ้าของถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย 
บทสมัภาษณข์องนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการธุรกิจบริการประเภทนวด

แผนไทยต่อแนวคิดการวางแผนในอนาคตเพื่อรบัมือกบัปัญหาที่เป็นผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 
1. ท่านไดม้ีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายใดบา้งหลงัรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรน

ใหเ้ปิดด าเนินการไดต้ามปกติใหก้บัธุรกิจของท่าน 
จากการสมัภาษณข์องกลุ่มตัวอย่างนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ

ธุรกิจนวดแผนไทย ในเรื่องของการวางแผนหรือก าหนดนโยบายหลงัจากท่ีมีมาตรการผ่อนปรนและ
สามารถเปิดกิจการไดป้กติ พบว่า หลายรา้นมีการวางแผนในแนวทางของตน เพื่อที่จะสามารถ
ด าเนินการเปิดกิจการไดเ้หมือนเดิมที่สุด และหลายรา้นมีนโยบายพรอ้มที่จะท าตามมาตรการป้องกัน
โรคตามที่กระทรวงสาธารณสขุออกมาใหป้ฏิบติัตามอย่างเครง่ครดั 

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
"คงปรบัตวัและปฏิบติัตามมาตรการที่ก าหนดเพื่อลดการแพรเ่ชือ้โควิด-19 เพื่อให้

ทัง้ผูใ้ห ้บรกิารและลกูคา้ที่ใชบ้ริการมีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าจะไม่ติดโรคโควิด-19” (เจา้ของสถาน
ประกอบการ รา้นที่ 2) 

“คงหาช่องทางการท าธุรกิจดา้นการขายมากขึน้ เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได ้และ
ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัที่กระทรวงสาธารณสขุประกาศออกมานะ เพื่อลกูคา้จะไดม้ั่นใจ กลา้กลบัมา
ใชบ้รกิารจากรา้นเราอีก” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 3) 

“คงจา้งลกูจา้งนอ้ยลงและลดภาระค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการใหบ้ริการที่ไม่จ าเป็น” 
(เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 4) 

2. หลงัผ่านวิกฤติโควิด-19 ลูกจา้งในสถานประกอบการของท่านมีความตอ้งการ
เก่ียวกบัเรื่องใดบา้ง 

จากการสมัภาษณข์องกลุ่มตัวอย่างนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการธุรกิจ
นวดแผนไทยถึงความตอ้งการของลกูจา้งในความดแูลของตนว่ามีความตอ้งการเรื่องใดบา้ง พบว่า     
ส่วนใหญ่อยากใหเ้งินเยียวยาเพียงพอกับการด ารงชีพ ตอ้งการใหร้ฐัใหค้วามเขา้ใจว่ารา้นนวดแผน
ไทยไม่ไดเ้ป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง สามารถเขา้มาใชบ้ริการได ้และอยากใหร้ฐัช่วยเหลือให้ธุรกิจ
บรกิารนวดแผนไทยฟ้ืนตวัและกลบัมาใหเ้รว็ที่สดุ 

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“เยียวยาลูกจา้งที่อยู่ในระบบประกันสังคมบ้าง เช่น ลดค่าเบีย้ประกัน” (เจา้ของ

สถานประกอบการ รา้นที่ 1) 



 58 

“อยากใหร้ฐัใหค้วามเขา้ใจกบัประชาชนทั่วไปว่า สปาไม่ใช่สถานที่แพรเ่ชือ้ สามารถ
เขา้รบับรกิารได ้เรามีการปอ้งกนัตามมาตรฐาน พอเขาเขา้ใจผิดกนั ไม่ใช่แค่ไม่กลา้เขา้รา้นนะ บาง
คนนี่เหมือนไม่กลา้เขา้ใกลเ้ราเลย เหมือนกบัข่าวของหมอพยาบาลแรก ๆ ที่คนก็กลวัเขาเหมือนกนั 
แต่เราไม่ไดเ้สี่ยงขนาดนัน้ไง และอยากใหก้ารเยียวยาดา้นการเงินครอบคลุมมากกว่านี”้ (เจา้ของ
สถานประกอการ รา้นที่ 5) 

“เขาอยากไดเ้งินชดเชยที่เพียงพอกับการใชจ้่ายในชีวิตประจ าวันของเขาจริง ๆ 
และอยากใหช้่วยเหลือธุรกิจใหก้ลบัมาเหมือนเดิมใหเ้ร็วที่สดุ” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 6) 

3. ท่านคิดว่าในอนาคตธุรกิจของท่านควรจะมีโครงการอะไรบา้งที่จะมาช่วยเหลือ
ลกูจา้งที่ประสบปัญหาหรือไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 

จากบทสมัภาษณข์องกลุ่มตวัอย่างนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการธุรกิจ
นวดแผนไทย ในแง่ของการช่วยเหลือลกูจา้งในอนาคต มีแผนอะไรบา้ง โดยมีการแนะน าโครงการ
ใหร้ฐัเขา้มาสนับสนุนกิจการมากกว่านี ้ช่วยโปรโมทธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยใหม้ากขึน้ 
และมีบางคนที่ใหค้วามเห็นว่ายงัไม่มีการวางแผนในอนาคตในกิจการของตน 

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“อยากใหป้รบัปรุงโครงการเราเที่ยวดว้ยกันใหผู้ป้ระกอบการส่วนใหญ่เขา้ถึง

และมีส่วนร่วมในโครงการมากขึน้เพราะจากโครงการเราเที่ยวดว้ยกันที่รฐับาลจัดขึน้ ควรน า
สถานที่ท่องเที่ยวและพกัผ่อน เขา้อยู่ในโครงการดว้ย จะช่วยผูป้ระกอบการได ้ที่ผ่านมาผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ สปาและนวดแผนไทยไม่เคยไดร้บัความช่วยเหลือใด ๆ ท าใหปิ้ดกิจการกันไปหลายแห่ง” 
(เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 1) 

“การช่วยเหลือในธุรกิจบริการ รฐัช่วยหนุนส่วนลดและช่วยโปรโมทธุรกิจนวดแผน
ไทยใหม้ากขึน้ เพราะพอกลบัมาเปิดกิจการอีกครัง้ ลกูคา้เขา้รา้นนอ้ยมาก” (เจา้ของสถานประกอบการ 
รา้นที่ 3) 

“ยงัไม่มีแผนอะไร คงเปิดรา้นตามเดิมไปก่อน เรายงัพอไปไหว รา้นเราไม่ใหญ่คง
ปรบัตวัอะไรไม่เยอะ ขอดไูปก่อน” (เจา้ของสถานประกอบการ รา้นที่ 5) 

ด้านแนวคิดของลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานต่อแนวทางการรับมือและการวางแผน
ในอนาคตของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย 

จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากใหส้ถานประกอบการของท่านมีแนวทาง การ
ปฏิบติัอย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 

จากบทสมัภาษณข์องกลุ่มตวัอย่างลูกจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานกล่าวถึงการแนะน านายจา้ง
ในการวางแผนการรบัมือหากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรงอีกในอนาคต ซึ่งไดม้ีการแนะน า
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ในดา้นของการรกัษาความสะอาดอย่างมือมาตรฐานเพื่อความปลอดภยัทัง้ตวัหมอนวดเองและ
ตวัลกูคา้ดว้ย และยงัมีการแนะน าใหท้ าตลาดออนไลนเ์พื่อเพิ่มช่องทางการตลาด 

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“ใหท้างรา้นเริ่มท าธุรกิจออนไลนม์ากขึน้ เพื่อโปรโมทรา้นดว้ย ท าโปรโมชั่นลดครึ่งราคา

ใหล้กูคา้ ช่วงหลงัลกูคา้มานอ้ยลงเยอะ” (ลกูจา้งคนที่ 10) 
“อยากใหม้ีมาตรฐานในการใหบ้ริการนะคะ แบบว่าใหล้กูคา้มั่นใจว่ารา้นเราสะอาด 

ไม่ไดเ้ป็นสถานที่เสี่ยง ประมาณนีค่้ะ” (ลกูจา้งคนที่ 13) 
“อยากใหม้ีการเตรียมตัวก่อนที่รา้นจะกลับมาเปิดอีกครัง้ พวกเรื่องความสะอาด 

อะไรพวกนี ้ไม่ใช่แค่ลูกคา้ที่กังวล เราก็กังวลดว้ย ยอมรบัเลยว่ากลัวติดเชื ้อโควิด เพราะวัน ๆ 
หน่ึงมีลกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารหลายคน” (ลกูจา้งคนที่ 14) 

ด้านแนวคิดของลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานต่อแนวทางการรับมือของภาครัฐ 
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบัติหรือ

นโยบายการช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
จากบทสมัภาษณข์องกลุม่ตวัอย่างลกูจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงานกล่าวถึงการแนะน า

หน่วยงานรฐัในการรบัมือหากเกิดวิกฤติการระบาดของโควิด-19 อีกในอนาคต ซึ่งตอ้งการใหร้ฐัคิด
แนวทางการเยียวยาประชาชนที่เดือดรอ้นจากวิกฤติโควิด-19 ใหค้รอบคลมุกว่านี ้และคิดโครงการที่
สามารถสนบัสนนุธุรกิจประเภทนวดแผนไทยดว้ย 

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“รฐับาลสั่งปิดก็ตอ้งมีมาตรการเยียวยาหมอนวดเพราะกระทบมาก ๆ หมอนวดบางคน

อยู่พืน้ที่สีแดงแต่ไม่ไดร้บัการเยียวยาจากรฐับาลเลย” (ลกูจา้งคนที่ 6) 
“นอกจากเรื่องเยียวยาเงินใหเ้หมาะสมกับภาระรายจ่ายของประชาชนแลว้ ยงัอยากให้

ประชามสมัพนัธใ์หค้วามรูก้บัประชาชนทั่วไปว่าหมอนวด พนกังานรา้นสปา ไม่ใชผู้ม้ีความเสี่ยงสงู 
ไม่ตอ้งกลัวพวกเรา เรามีมาตรฐานการรกัษาความสะอาดอยู่แลว้ อยากใหม้ั่น ใจและกลบัมาใช้
บรกิารอีก” (ลกูจา้งคนที่ 7) 

“ใหร้ฐัช่วยกระตุน้และสนับสนุนรา้นนวด สปา โดยการออกโครงการคนละครึ่ง รฐัจ่าย
ครึ่งหนึ่ง ลูกค้าจ่ายครึ่งหนึ่ง น่าจะดึงดูดลูกค้าให้สนใจมากขึน้นะ นี่แค่ออกความคิดเห็นนะ” 
(ลกูจา้งคนที่ 10) 

“หนูเป็นคนหนึ่งที่เดือดรอ้นจากวิกฤติโควิดแต่ไม่ไดร้บัการเยียวยาจากรฐัเลย เพราะหนู
มีสถานะเป็นนกัศกึษา อยากใหเ้คา้แกไ้ขปัญหาจดุนีด้ว้ย” (ลกูจา้งคนที่ 15) 
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ด้านการวางแผนของหน่วยงานรัฐต่อแนวทางการวางแผนในอนาคตเพ่ือรับมือ
กับปัญหาทีเ่ป็นผลกระทบจากวิกฤตโิควิด-19 

หน่วยงานของท่านไดม้ีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายใดบา้งใหก้บัธุรกิจนวดแผนไทย
หลงัรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนใหเ้ปิดด าเนินการไดต้ามปกติ 

จากบทสมัภาษณข์องกลุ่มตวัอย่างเจา้หนา้ที่แรงงานหรือเจา้หนา้ที่หน่วยงานภาครฐั 
ไดก้ลา่วถึงแนวทางหรือนโยบายในอนาคตเพื่อรบัมือกบัสถานการณโ์ควิด-19 ที่อาจจะกลบัมาแพร่
ระบาดรุนแรงในอนาคต โดยแต่ละหน่วยงานมีแผนและนโยบายในการแกไ้ขปัญหาแตกต่างกนัไป 

ตวัอย่างบทสมัภาษณ ์
“อาจปรบัลดเงินสมทบของผูป้ระกันตนมาตรา 33 ลง และอาจมีการพิจารณาเงิน

เยียวยาอีกครัง้ว่าควรปรบัเพิ่มหรือไม่” (เจา้หนา้ที่ส  านกังานประกนัสงัคม 2) 
“เราอาจจะหามาตรการที่ครอบคลมุมากกว่านี ้ก็ตอ้งปรบัตามที่ประชาชนรอ้งเรียน

มาในตอนนี ้เพราะมีบางส่วนยังรอ้งเรียนว่าตนเองไม่ไดร้บัสิทธิ์เงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิง้กนั 
อาจจะมีโครงการอ่ืน ๆ ตามมานะ” (เจา้หนา้ที่กระทรวงการคลงั 1) 

“มีการก าหนดมาตรการและออกคู่มือให้ธุรกิจนวดแผนไทยปฏิบติั ช่วยลดโอกาส
การแพร่เชือ้โควิด-19 เมื่อมีผูม้าใชบ้ริการ เพื่อความปลอดภยัและความสบายใจทัง้พนกังานนวดเอง
และผูใ้ชบ้ริการนวดดว้ย และยงัคงประเมินพืน้ที่เสี่ยงอยู่เรื่อย ๆ นะ เพราะโรคระบาดยงัอยู่กบัเรา
ไปอีกระยะเลย มีโอกาสที่จะกลบัมาระบาดรอบใหม่ไดต้ลอด” (เจา้หนา้ที่กระทรวงสาธารณสขุ 3) 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผลงานวิจัย 

 
การศกึษานีเ้ป็นการวิเคราะหผ์ลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ที่มีต่อแรงงานในธุรกิจบริการ

ประเภทนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บขอ้มลูโดยใชว้ิธีศึกษาเชิงคณุภาพ 
(Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสารและการออกแบบชุดค าถามส าหรบัการสมัภาษณ ์
จากนัน้ไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูมาวิเคราะหแ์ละน าเสนอเชิงพรรณนา จากการสมัภาษณก์ลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 27 คน เพื่อศึกษาปัญหาของแรงงานของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยจากผลกระทบ
ของวิกฤติโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายช่วยใหม้ีทางเลือกใหม่ในการช่วยเหลือ
เยียวยาและพฒันาแรงงานของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยหลงัการระบาดโควิด-19 ผูว้ิจยั
ไดอ้ภิปรายผลงานวิจยัและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ดงันี ้

1. สรุปผลงานวิจยั 
2. การอภิปรายผล 
3. ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั 
4. ปัญหาและอปุสรรคในการท างานวิจยั 
5. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

สรุปผลงานวิจัย 
การศกึษาปัญหาที่เป็นผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ที่แรงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยไดร้บั เจา้ของสถานประกอบการและ
ลกูจา้งในธุรกิจนวดแผนไทย ไดร้บัผลกระทบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการงานที่ตอ้งหยุดการใหบ้ริการไป 
เนื่องจากการประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินของรฐับาลเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งธุรกิจบรกิารนวดแผนไทย เป็นหนึ่งในสถานประกอบการเพื่อสขุภาพที่ถูกสั่งปิดและ
กิจกรรมนวดแผนไทยเป็นกิจกรรมที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่เชือ้โรค เป็นผลท าให้
กระทบไปถึงการด ารงชีวิตในสถานการณท์ี่แพร่ระบาดของโควิด-19 ของแรงงานในธุรกิจนวดแผน
ไทยอีกดว้ย 
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ปัญหาต่อเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
1. สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19เพิ่มมากขึน้ รฐัาลจึงไดม้ีค  าสั่งใหปิ้ด

สถานที่เสี่ยงสงูชั่วคราวท าใหก้ิจการหลายประเภทตอ้งหยุดการใหบ้ริการ โดยกิจการธุ รกิจบริการ
ประเภทนวดแผนไทยไดถ้กูสั่งปิดนานกว่า 3 เดือน เจา้ของสถานประกอบการธุรกิจบรกิารประเภท
นวดแผนไทยไดร้บัผลกระทบอย่างมากทัง้เรื่องของการขาดรายได ้การใหเ้งินเดือนพนกังานทัง้ที่รา้น
ไม่มีรายรบัเขา้มาและนอกจากนีย้งัมีค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษารา้นในช่วงที่หยุดกิจการไป จึงมีปัญหา
เรื่องการหมนุเงินในรา้นใหพ้อกบัรายจ่ายในช่วงนัน้ ท าใหห้ลายกิจไม่สามารถประคองกิจการไดจ้ึง
ตอ้งปิดกิจการลงถาวร 

2. เมื่อสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไดเ้บาลง รฐับาลไดม้ีมาตรการ
ผ่อนปรนใหส้ถานประกอบการธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยไดก้ลบัมาเปิดใหบ้ริการอีกครัง้ภายใต้
แนวปฏิบติัที่ทางกระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศออกมา แต่พบกบัปัญหา ลกูคา้เขา้มาใชบ้ริการ
นวดแผนไทยนอ้ยลงจากเดิมมาก  

3. จากการที่มีมาตรการผ่อนปรนออกมานัน้ รา้นนวดแผนไทยสามารถกลับมา
เปิดกิจการไดต้ามปกติแต่ตอ้งอยู่ภายใตแ้นวปฏิบติัตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมาอย่าง
เคร่งครดั ซึ่งเป็นการปฏิบติัเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นัน้ ท าใหท้างรา้นมีตน้ทุน
ส าหรบัการใหบ้ริการลกูคา้สงูขึน้ เป็นค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับการรกัษามาตรฐานความสะอาด เช่น 
การฉีดพ่นฆ่าเชือ้ การท าความสะอาดอปุกรณส์ าหรบัใหบ้รกิารลกูคา้ที่เขม้งวดมากขึน้ เป็นตน้ 

ปัญหาด้านสังคม 
1. การเขา้ใจผิดของสงัคมหลงัจากที่มีการประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินจากรฐับาล

ออกมาว่า สถานประกอบการเพื่อสขุภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้ 
เป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสงูในการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งผูป้ระการสว่นใหญ่ออกมาบอก
ว่าการใหบ้ริการนวดแผนไทยนัน้มีมาตรฐานการกัษาความสะอาดดีอยู่แลว้ตามหลกัเกณฑข์อง
สาธารณสขุจึงไม่ใช่พืน้ที่เสี่ยงสงูตามที่รฐัไดป้ระกาศออกมา 

2. หลงัจากที่มีมาตรการผ่อนปรนแลว้ ประชาชนส่วนหนึ่งไม่กลา้ที่จะกลบัมาใช้
บรกิารนวดแผนไทยตามเดิม เนื่องจากยงักงัวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19อยู่ มีลกูคา้เขา้มา
ใชบ้รกิารลดลง 
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ปัญหาด้านนโยบายภาครัฐ 
1. การประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อปิดสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสงู เพื่อลด

โอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีหลายสถานที่ที่ไดถู้กสั่งปิดชั่วคราว ซึ่งรวมไปถึงสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้ ซึ่งเป็นค าสั่งที่
กะทนัหนั ท าใหส้ถานประกอบการนวดแผนไทยทัง้หมดตอ้งหยดุใหบ้ริการทนัทีที่มีประกาศออกมา 

2. หลงัจากมีการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ท าใหม้ีเจา้ของสถานประกอบการต่าง ๆ ไดร้บัความเดือดรอ้นจากการสั่งปิดกิจการชั่วคราว รฐับาล
จึงมีการออกมาตรการเยียวยาผูป้ระกอบการธุรกิจต่าง ๆ โดยภาพรวม แต่การเยียวยานัน้ไม่สามารถ
ครอบคลุมการช่วยเหลือเจา้ของสถานประกอบการธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยไดท้ัง้หมด 
มีเจา้ของสถานประกอบการจ านวนมากไม่ไดร้บัการเยียวยาจากรฐับาล 

ปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ 
1. การก าหนดมาตรการปิดกิจการชั่วคราวของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย

แบบกระทันหัน ท าใหส้ถานรประกอบการนวดแผนไทยทั้งหมดต้องหยุดให้บริการ เจา้ของ
สถานประกอบการจึงเกิดความเครียดจากการขาดรายไดโ้ดยที่ไม่มีการเตรียมการล่วงหนา้ ตอ้ง
ประคบัประคองกิจการของตนจนกว่าจะไดก้ลบัมาเปิดใหบ้รกิารอีกครัง้  

2. ในการออกมาตรการต่าง ๆ ของรฐับาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ส่งผลกระทบใหก้ารจัดการบริหารในธุรกิจนวดแผนไทยนัน้ตอ้งปรบัตวัตามมาตรการที่รฐัออกมา  
มีการสั่งปิดกิจการชั่วคราวแบบกะทนัหนั ท าใหเ้กิดความเครียดในการบริการจดัการธุรกิจขึน้ ไม่ว่า
จะการจดัการทรพัยากรในรา้น บุคลากรในธุรกิจ และธุรกิจนวดแผนไทยไม่ไดร้บัการเยียวยาที่เพียงพอ 
การเยียวยาที่ทางรฐับาลออกมาไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานในธุรกิจประเภทนี ้จึงส่งผลใหเ้กิด
ความเครียดต่อรายไดแ้ละการด ารงชีวิตที่ไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 

ปัญหาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ
โควิด-19 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
1. จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อช่วงตน้ปี 2563 ท าใหร้ฐับาลได้

มีการออกมาตรการฉุกเฉินประกาศปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดสงูชั่วคราว รวมไปถึง
สถานประกอบการเพื่อสขุภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้และหยุดกิจกรรม
นวดแผนไทย ซึ่งไดร้ะบุว่าเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสงูในการแพร่ระบาดโรค เพื่อลดการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ดงันัน้ ธุรกิจบรกิารประเภทนวดแผนไทยไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การถูกสั่งใหห้ยุดด าเนินกิจการเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อลดการแพร่ระบาดเชือ้โรค ลกูจา้งในธุรกิจ
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บริการประเภทนวดแผนไทยไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ทัง้หมอนวด รวมไปถึงพนกังาน
ต าแหน่งอ่ืน ๆ ในกิจการนวดแผนไทย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึน้นัน้กระทบต่อการด ารงชีวิต จากสถานการณ์
โควิด-19 ท าใหห้มอนวดแผนไทยเดือดรอ้นเป็นจ านวนมาก เนื่องจากไม่สามารถใหบ้ริการนวดได้
ตามปกติตามประกาศมาตรการของรฐับาลที่ประกาศใหง้ดกิจกรรมนวดแผนไทย 

2. หลงัจากท่ีสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ไดเ้บาลง รฐับาลไดม้ี
มาตรการผ่อนปรนใหก้ิจการสถานที่ต่าง ๆ กลบัมาเปิดใหบ้ริการอีกครัง้ ธุรกิจบริการประเภทนวด
แผนไทยจึงไดก้ลบัมาเปิดใหบ้ริการอีกครัง้ภายใตแ้นวปฏิบติัที่ทางกระทรวงสาธารณสขุไดป้ระกาศ
ออกมา แต่พบกับปัญหา ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการนวดแผนไทยนอ้ยลงจากเดิมมาก เมื่อมีลูกคา้ใช้
บรกิารนอ้ย จึงมีรายรบัที่นอ้ยลง แรงงานบางสว่นถกูลดเงินเดือนและไม่พอใชจ้่าย 

ปัญหาด้านสังคม 
1. ปัญหาการว่างงานของแรงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย เกิดจาก

ในสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคโควิด-19 ธุรกิจบรกิารประเภทนวดแผนไทยไดร้บัผลกระทบเป็น
อย่างมาก เนื่องจากการถกูสั่งใหห้ยุดด าเนินกิจการเป็นระยะเวลา 3 เดือนเพื่อลดการแพรร่ะบาดเชือ้โรค 
เจา้ของสถานประกอบการจึงไดร้บัผลกระทบโดยตรงต่อกิจการของตน เมื่อทางสถานประกอบการ
นวดแผนไทยขาดรายรับจากการที่ตอ้งปิดสถานประกอบการ จึงขาดสภาพคล่องทางการเงินของ
ธุรกิจ ท าใหห้ลายกิจการตอ้งลดการจา้งพนกังานลงเพื่อลดภาระค่าใชจ้่าย มีแรงงานจ านวนมาก
ที่ตอ้งตกงานจากวิกฤติโควิด-19 

3. จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 สง่ผลใหป้ระชาชนสว่นมาก 
เกิดความกลวั ต่ืนตระหนกว่าจะติดเชือ้โควิด-19 จากกลุม่คนที่เสี่ยงหรือไม่ ท าใหเ้กิดการแตกแยก
และกีดกันกลุ่มคนที่มีอาชีพเสี่ยงต่อการแพร่เชื ้อนั่นเอง ไม่เพียงแค่บุคลากรทางการแพทย์ 
เจา้หนา้ที่ด่านหนา้เท่านัน้ รวมไปถึงอาชีพนวดแผนไทยที่รฐันัน้สรา้งความเขา้ใจผิดว่าเป็นกลุม่คน
ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชือ้ไดง้่าย จากประกาศสั่งปิดกิจการชั่วคราวและใหเ้ป็นสถานที่เสี่ยงนั่นเอง จึง
กระทบต่อการใชช้ีวิตของกลุ่มแรงงานในธุรกิจนวดแผนไทย ผูค้นที่เกิดความเขา้ใจผิดไม่กลา้เขา้
ใกล ้กีดกนัออกจากสงัคม  

ปัญหาด้านนโยบายภาครัฐ 
1. ภาครฐัไดม้ีการประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อปิดสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง

สงู เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีหลายสถานที่ที่ไดถ้กูสั่งปิดชั่วคราว ซึ่งรวม
ไปถึงสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้ ซึ่งเป็น
ค าสั่งที่กะทนัหนั ท าใหส้ถานประกอบการนวดแผนไทยทัง้หมดตอ้งหยุดใหบ้รกิารทนัทีที่มีประกาศ
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ออกมา แรงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยตอ้งหยุดท างาน ท าใหข้าดรายไดก้ะทันหัน 
บางสว่นที่เป็นลกูจา้งรายวนัก็ขาดรายไดท้นัทีโดยไม่มีเงินเดือนเลย 

2. จากวิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบใหแ้รงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผน
ไทยไดร้บัผลกระทบอย่างมาก บางส่วนตอ้งหยุดงาน หรือแมก้ระทั่งตกงาน แต่มาตรการเยียวยา
ลกูจา้งที่รฐับาลไดอ้อกมาช่วยเหลือ เช่น การเยียวยาของประกนัสงัคมของผูป้ระกนัตนมาตรา 33 
โครงการเราไม่ทิง้กนั โดยโครงการเหลา่นีไ้ม่สามารถเยียวยาลกูจา้งในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย
ไดอ้ย่างทั่วถึง ซึ่งมีปัญหาหลายอย่าง เช่น คณุสมบติัไม่ครบตามเกณฑ ์ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีใน
การลงทะเบียน บางคนไม่เขา้ใจมาตรการที่ออกมา ท าใหไ้ม่ไดติ้ดตามสิทธิ์ของตวัเอง 
 ปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ  

1. จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดโควิด-19 ทางรฐับาลไดม้ีมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดจึงมีการสั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงสงู ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยเป็นอีก
หนึ่งธุรกิจที่ถูกสั่งปิดใหบ้ริการชั่วคราว แรงงานในธุรกิจนวดแผนไทย ตัง้แต่ผูป้ระกอบการ หมอ
นวด ไปจนถึงพนกังานต าแหน่งต่าง ๆ ไดร้บัผลกระทบไปดว้ย แรงงานเหลา่นีไ้ม่สามารถท างานได้
ตามปกติ ท าใหเ้กิดความเครียดในเรื่องของรายไดท้ี่ขาดไป แรงงานบางส่วนตกงาน ซึ่งแต่ละคน
ต่างมีภาระค่าใชจ้่ายในการด ารงชีวิต หนีส้ินที่ตอ้งรบัผิดชอบ ซึ่งถือเป็นหนึ่งปัญหาที่ท าใหค้นสว่นใหญ่
เกิดความเครียดและกงัวลในการด ารงชีวิต และหลงัจากท่ีไดม้ีการคลายล็อคดาวน ์ธุรกิจนวดแผน
ไทยสามารถกลบัมาด าเนินกิจการไดต่้อแต่จ านวนลูกคา้นอ้ยลงมาก เนื่องจากยงัมีความกงัวลใน
การแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 อยู่ ท าใหธุ้รกิจนวดแผนไทยไม่ไดม้ีรายไดเ้ท่าเดิม ความเครียด
สะสมทางดา้นการเงินยงัคงมีต่อไปจนกว่าสถานการณจ์ะดีขึน้ 

2. เนื่องจากการหยุดใหบ้ริการของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย ส่งผลให้
ธุรกิจสว่นหนึ่งไม่สามารถไปต่อไดใ้นวิกฤตินี ้จึงมีแรงงานที่ว่างงานเป็นจ านวนมาก และหางานใหม่
ยากขึน้กว่าเดิม เพราะเศรษฐกิจไม่ดีและอยู่ในช่วงการแพรร่ะบาดของโควิด-19 พอดี สง่ผลใหก้ลุม่
คนจ านวนนีเ้กิดความเครียด ซึ่งมีประชากรจ านวนหนึ่งเลยที่ตอ้งแบกรบัความเครียดหนกัจนอาจ
น าไปสูก่ารคิดฆ่าตวัตาย ตามข่าวที่ออกมาในช่วงนี ้

ผลกระทบต่อเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยที่
ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
1. วิกฤติโควิด-19 ท าใหธุ้รกิจบรกิารประเภทนวดแผนไทยเกิดความเสียหายเป็น

อย่างมาก เนื่องจากธุรกิจตอ้งปิดอย่างกะทนัหนัจากมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ท าใหร้ายรบัเป็นศนูย ์แต่รายจ่ายสว่นใหญ่ของธุรกิจยงัคงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่ารา้น ค่าสาธารณปูโภค 
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ค่าดแูลรกัษาสภาพรา้นในระหว่างที่รา้นปิด เป็นตน้ ซึ่งผูป้ระกอบการตอ้งแบกรบัภาระค่าใชจ้่ายเหล่านี ้
โดยไม่มีรายรบัเขา้มา ท าใหม้ีหลายกิจการอาจตอ้งปิดกิจการถาวรเลยหากไม่สามารถบริหารจัดการ
สภาพคล่องในธุรกิจของตนได ้บางกิจการมีการลดการจา้งพนักงานลง เพื่อลดภาระค่าจา้งพนักงาน
หรือหลายกิจการยังคงจา้งพนักงานเหมือนเดิม แต่มีการลดเงินเดือนหรือจ่ายค่าจา้งในจ านวนที่
ลกูจา้งและนายจา้งไดต้กลงกนัเป็นที่พอใจทัง้สองฝ่าย  

2. หลงัจากที่มีมาตรการผ่อนปรนใหส้ามารถกลบัมาใหบ้ริการนวดแผนไทยได้
ตามปกติภายใตแ้นวทางการปฏิบติัที่กระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศออกมาแลว้นัน้ ประชาชน
ส่วนหนึ่งไม่กลา้ที่จะกลบัมาใชบ้ริการนวดแผนไทยตามเดิม จ านวนลกูคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการจึงนอ้ยลง
จากเดิมมาก โดยลกูคา้หลายคนยงัคงมีความกงัวลถึงเรื่องการแพร่ระบาดเชือ้โควิด-19 อยู่ ซึ่งทาง
สมาคมผูป้ระกอบการสปาไทยไดพ้ยายามที่จะใหค้วามเขา้ใจกับประชาชนว่า ทางสถานประกอบการ
นัน้ไดม้ีมาตรฐานการรกัษาความสะอาดอยู่แลว้ จึงมีความเสี่ยงนอ้ยกว่าที่ทางรฐัไดแ้จง้ จากประกาศ
ของรฐันัน้มีส่วนท าใหป้ระชาชนส่วนหนึ่งเขา้ใจผิดว่ารา้นนวดแผนไทยเป็นสถานที่แพร่เชือ้โควิด-19 
และท าใหร้า้นนวดแผนไทยมีจ านวนลกูคา้ที่เขา้ใชบ้รกิารนอ้ยลง  

3. หลงัจากที่มีมาตรการผ่อนปรน สถานประกอบการบริการธุรกิจประเภทนวด
แผนไทยสามารถกลบัมาด าเนินกิจการไดต้ามปกตินัน้ ทางสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย
ตอ้งด าเนินกิจการภายใตแ้นวทางปฏิบติัของกระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งท าใหท้างรา้นนัน้มีค่าใชจ้่าย
ที่สูงขึน้ เช่น การฉีดพ่นฆ่าเชือ้ท าความสะอาดสถานประกอบการ การท าความสะอาดอุปกรณ์
ส าหรบัใหบ้ริการลูกคา้ ดงันัน้ท าใหส้ถานประกอบการตอ้งมีเงินทุนส าหรบัการเปิดกิจการอีกครัง้ 
หลายกิจการจึงมีการเตรียมพรอ้มในดา้นการจดัการดูแลรกัษาความสะอาดตามมาตรการที่ทาง
กระทรวงสาธารณสขุไดก้ าหนดออกมาและสามารถเปิดรา้นไดเ้ลยทันทีที่รฐับาลอนุญาต แต่ยงัมี
อีกหลายกิจการที่ตอ้งเปิดรา้นล่าชา้กว่าที่ทางรฐัประกาศผ่อนปรนแลว้สกัระยะเนื่องจากการปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางการป้องกนัโรคโควิด-19นัน้ มีราคาตน้ทนุที่สงูขึน้ ผูป้ระกอบการจึงตอ้ง
หาเงินทนุและปรบัตวัใหด้ าเนินการตามแนวทางในการปฏิบติัใหเ้หมาะสมส าหรบัการเปิดรา้นและ
ใหบ้รกิารต่อไป แต่ในกรณีที่แย่ที่สดุคือสถานประกอบการหลายแห่งตอ้งปิดตวัลงถาวร 

ผลกระทบทางสังคม 
1. จากการที่รฐับาลไดป้ระกาศในสถานการณฉ์ุกเฉินช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาด

ระลอกแรกว่าสถานประกอบการนวดแผนไทยและกิจกรรมนวดแผนไทยนัน้เป็นสถานที่และกิจกรรม
เสี่ยงต่อการแพรเ่ชือ้โควิด-19 สงู แต่เมื่อสถานการณแ์พรร่ะบาดไดเ้บาลง จะเห็นไดว้่าไม่มีการแพร่
ระบาดที่มาจากสถานประกอบการนวดแผนไทยเลย สามารถประเมินไดว้่าสถานประกอบการนวด
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แผนไทยนัน้ไม่ใช่สถานที่แพรเ่ชือ้สงูอย่างที่รฐับาลไดป้ระกาศออกมา เป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่ภาค
ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยไดร้บัจากการใหข้อ้มูลที่ไม่ชัดเจนและคิดอย่างถี่ถ้วน เกิด
ความเสียหายต่อธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยเป็นอย่างมาก ท าใหป้ระชาชนบางส่วนเกิด
ความเขา้ใจผิดและเขา้ใชบ้รกิารนวดแผนไทยนอ้ยลง 

2. เมื่อประชานเขา้ใจผิดว่าสถานประกอบการนวดแผนไทยเป็นสถานที่เสี่ยงสูง 
ท าใหเ้มื่อกลบัมาเปิดใหบ้ริการอีกครัง้ลูกคา้เขา้ใชบ้ริการนอ้ยลงและยังมีผู ้คนบางส่วนที่คิดว่า
สถานประกอบการนวดแผนไทยแพร่เชือ้โควิด ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดและรงัเกียจสถานที่ดงักล่าวอีก
ดว้ย 

ผลกระทบของนโยบายภาครัฐทีอ่อกมาบังคับใช้ 
1. เมื่อทางรฐับาลมีการออกมาตรการสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวนัน้ 

ท าใหส้ถานประกอบการเพื่อสขุภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้ที่ถูกสั่ง
ปิดชั่วคราวดว้ยนัน้ ตอ้งท าการหยุดใหบ้ริการอย่างกะทันหัน ซึ่งทางสถานประกอบการไม่มี
การเตรียมตัวใด ๆ มาก่อน จึงส่งผลกระทบต่อกิจการเป็นอย่างมาก ทัง้การบริหารงานว่าควรจะ
จดัการและด าเนินกิจการอย่างไรในช่วงที่หยุดใหบ้ริการ การบรหิารดา้นการเงิน ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่
รา้นยงัตอ้งแบกรบัภาระ การจา้งลกูจา้งต่าง ๆ   

2. มาตรการเยียวยาผูป้ระกอบการที่ทางรฐับาลไดอ้อกมาช่วยเหลือเยียวยานัน้ 
ไม่ครอบคลุมการช่วยเหลือผูป้ระกอบการสถานบริการประเภทนวดแผนไทย ทั้งการช่วยเหลือ
สภาพคล่องทางการเงินและการช่วยลดภาระค่าใชจ้่ายดา้นต่าง ๆ ที่ออกมา ไม่ไดเ้หมาะสมกบั
สถานประกอบการธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยเลย ท าใหเ้จา้ของสถานประบอบการหลายแห่งนัน้
ไม่ไดร้บัการช่วยเหลือเยียวยาหรือการสนบัสนนุใด ๆ จากทางรฐับาลเลย 

ผลกระทบทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ 
1. สถานประกอบการธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยถูกสั่งปิดตามประกาศ

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าใหไ้ม่สามารถใหบ้ริการนวดแผนไทยได ้ทางรา้น
ขาดสภาพคล่องทางการเงินเพื่อที่จะน าไปใชจ้่ายต่าง ๆ ในธุรกิจ เจา้ของประกอบการจึงมีความเครียด
สะสมเนื่องจากตอ้งจัดการการเงินและการบริหารงานใหฑ้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปไดห้ากได้
กลบัมาใหบ้รกิารอีกครัง้ 

2. จากการที่รฐัไม่สามารถจัดการกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ไดดี้พอ ไม่สามารถ
จดัหาวคัซีนไดร้วดเร็วกบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดที่มีแนวโนม้จะรุนแรงขึน้ ท าใหป้ระชาชนเกิด
ความไม่มั่นใจที่จะออกมาใชช้ีวิตประจ าวันไดอ้ย่างปกติ ผูป้ระกอบการธุรกิจนวดแผนไทยไม่มี
ความมั่นใจว่าสถานประกอบการของตนนัน้จะปลอดภยั ทุกคนมีความกงัวลว่าจะติดเชือ้โควิด-19
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หรือไม่ รวมถึงลกูคา้ที่เขา้มารบับริการดว้ย ความกงัวลในการด ารงชีวิตนีท้  าใหป้ระชาชนส่วนหนึ่ง
เกิดความเครียดขึน้ได ้

ผลกระทบต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยที่ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤติโควิด-19 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
1. จากการที่ลกูจา้งส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งหยุดงานเนื่องจากประกาศฉุกเฉินของ

รฐับาลออกมาเพื่อป้องกนัและลดการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลใหร้ายไดห้ลกัของลกูจา้ง
ในธุรกิจบริการนวดแผนไทยลดลงจากเดิมมาก เงินจึงไม่เพียงพอในการด ารงชีพช่วงที่ไม่สามารถ
ท างานได ้ลกูจา้งทกุคนต่างมีภาระค่าใชจ้่ายท่ียงัคงเท่าเดิม บางคนมีภาระหนีส้ินที่จ  าเป็นตอ้งจ่าย 
เช่น เงินกู ้ค่าผ่อนรถ รวมไปถึงหลายคนมีภาระตอ้งดูแลคนในครอบครวัอีกดว้ย และหลงัจากที่มี
มาตรการผ่อนปรน ลกูจา้งบางคนยงัคงตกงาน จึงไม่มีรายไดเ้ขา้มา ไดร้บัความเดือดรอ้นมากใน
บางสว่นที่สามารถกลบัไปท างานไดต้ามปกติ กลบัพบปัญหาเรื่องลกูคา้เขา้ใชบ้ริการนวดแผนไทย
นอ้ยลงมาก ท าใหร้ายไดส้่วนที่เป็นค่าชั่วโมงนวดและทิปจากลกูคา้ลดลงไปเยอะ หลายคนยงัคงมี
รายรบัที่ไม่พอใชจ้่ายเช่นเดิม จึงมีลูกจา้งในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยบางคนหันไปท า
อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มช่องทางหารายได ้เช่น การคา้ขายออนไลน ์นอกจากนีปั้ญหาการตกงานและ
ปัญหาการเงินที่เป็นผลกระทบมาจากสถานการณโ์ควิด-19 ลูกจา้งในธุรกิจบริการนวดแผนไทย
บางคนมีปัญหาภายในครอบครวั มีการทะเลาะกนัจนไปถึงการหย่ารา้ง ปัญหาสะสมเหลา่นีส้ง่ผล
ให้ลูกจ้างส่วนหนึ่งเกิดความเครียด ซึ่งไม่เป็นผลตีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต บางคนมี
ความเครียดจนสง่ผลถึงสขุภาพกาย มีอาการป่วยและโรคประจ าตวัก าเริบ 

2. เมื่อมีการกลบัมาใหบ้ริการนวดแผนไทยอีกครัง้หลังจากที่สถานการณ์ดีขึน้ 
กลบัมีลกูคา้เขา้มาใชบ้ริการลดลง ดงันัน้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการที่เป็นอาชีพหลกัของแรงงานใน
ธุรกิจบรกิารประเภทนวดแผนไทยนัน้ลดลงอย่างมาก ไม่พอใชจ้่ายใชเ้ลีย้งชีพตนเองและครอบครวั 
นอกจากนีม้ีลกูจา้งในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยจ านวนไม่นอ้ยที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติ
โควิด-19 ไดเ้ลิกท าอาชีพหมอนวดแผนไทย แลว้เปลี่ยนไปท าอาชีพอ่ืนแทนเพื่อเลีย้งชีพ เนื่องจาก
อาชีพนวดแผนไทยมีรายไดน้อ้ยจนไม่พอเลีย้งชีพนั่นเอง 

ผลกระทบทางสังคม 
1. เมื่อมีค าสั่งจากรฐับาลใหปิ้ดสถานประกอบการธุรกิจบรกิารประเภทนวดแผนไทย 

ทุกกิจการจึงไม่มีรายไดเ้ขา้มาเลยและผลกระทบจากการที่กิจการหลายแห่งขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน ท าใหล้กูจา้งในธุรกิจนวดแผนไทยส่วนหนึ่งถูกเลิกจา้งงาน จึงกลายเป็นคนว่างงาน ซึ่งลกูจา้ง
ที่ว่างงานหลายคนมีความกงัวลในการหางานใหม่เนื่องจากตนนัน้มีอายุมากแลว้ การจะหาสมคัรงาน
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ใหม่จึงเป็นเรื่องยากและยิ่งเป็นช่วงสถานการณท์ี่โรคก าลงัระบาด สภาพเศรษฐกิจจึงไม่ดีอีกดว้ย 
จากวิกฤติโควิด-19 ท าใหป้ระเทศไทยมีอตัราคนว่างงานเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก 

2. จากการที่รฐับาลไดป้ระกาศในสถานการณฉ์ุกเฉินช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาด
ระลอกแรกว่าสถานประกอบการนวดแผนไทยและกิจกรรมนวดแผนไทยนัน้เป็นสถานที่และกิจกรรม
เสี่ยงต่อการแพร่เชือ้โควิด-19 สูง แต่เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดไดเ้บาลง จะเห็นไดว้่าไม่มี
การแพร่ระบาดที่มาจากสถานประกอบการนวดแผนไทยเลย สามารถประเมินไดว้่าสถานประกอบการ
นวดแผนไทยนัน้ไม่ใช่สถานที่แพรเ่ชือ้สงูอย่างที่รฐับาลไดป้ระกาศออกมา ในช่วงที่มีการระบาดนัน้ 
ประชาชนส่วนใหญ่มีการเขา้ใจผิดว่าอาชีพหมอนวดแผนไทยหรือท างานในสถานประกอบการบริการ
นวดแผนไทยนัน้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ท าใหเ้กิดการคิดแบ่งแยก ไม่กลา้เขา้ใกลห้มอนวด
แผนไทยซึ่งเป็นกรณีที่คลา้ยกบัหมอและพยาบาลไดพ้บเจอเช่นกัน และหลงัจากที่ออกมาตรการ
ผ่อนปรนแลว้ ภาครฐัไม่ไดอ้อกมาใหค้วามเขา้ใจใหม่กบัประชาชนว่าสถานประกอบการนวดแผน
ไทยนัน้มีมาตรฐานความสะอาดเทียบเท่ากบัคลินิกเวชกรรม สามารถมั่นใจในการเขา้รบับรกิารได ้
ซึ่งการเขา้ใจผิดนี ้สง่ผลใหม้ีลกูคา้เขา้รบับรกิารนวดแผนไทยลดลงเป็นจ านวนมากดว้ยเช่นกนั 

ผลกระทบของนโยบายภาครัฐทีอ่อกมาบังคับใช้ 
1. ดา้นลูกจา้งในธุรกิจบริการนวดแผนไทย ทัง้หมอนวดแผนไทย รวมถึงพนักงาน

ในสถานประกอบการต าแหน่งอ่ืน ๆ ไดร้บัผลกระทบในดา้นรายได ้เนื่องจากจ าเป็นตอ้งหยุดงาน 
เงินเดือนจึงไม่ไดเ้ท่าเดิม มีปัญหาไปถึงดา้นเศรษฐกิจและการเงิน และจากการที่รฐับาลประกาศว่า
สถานประกอบการเพื่อสขุภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้ เป็นสถานที่
เสี่ยงสงูในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  นัน้ ท าใหป้ระชานส่วนใหญ่ยงัคิดว่าเป็นที่เสี่ยงสงู ทัง้ที่มี
มาตรการผ่อนปรนออกมาแลว้ ท าใหม้ีจ านวนลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการนวดน้อยลง ส่งผลใหท้าง
สถานประกอบการนวดแผนไทยมีรายไดน้อ้ยลงนั่นเอง 

2. มาตรการเยียวยาลูกจา้งในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย ลูกจา้งที่เป็น
ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 และผูท้ี่ไดร้บัการเยียวยาในโครงการเราไม่ทิง้กัน ไดร้บัเงินเยียวยาจ านวน
หนึ่ง ซึ่งผูท้ี่ไดร้บัการเยียวยาส่วนใหญ่นัน้ไดร้อ้งเรียนว่าไม่พอกบัการด ารงชีพในช่วงวิกฤติโควิด-19 
และยงัมีลกูจา้งอีกจ าวนหนึ่งที่ไม่ไดร้บัการเยียวยาใด ๆ จากรฐับาลเลย เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่
ครบตามเกณฑท์ี่แจง้ออกมาหรือปัญหาการเขา้ถึงเทคโนโลยีการลงทะเบียน แต่ลกูจา้งกลุม่นีไ้ดร้บั
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 จริง ๆ ทัง้รายไดน้อ้ยลงเพราะมีผูใ้ชบ้ริการนวดแผนไทยนอ้ยลงและ
หลายคนตกงานจากการถูกเลิกจา้ง มาตรการเยียวยาลกูจา้งที่ออกมานัน้ นอกจากจะไม่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพแลว้ยงัเยียวยาผูท้ี่เดือดรอ้นไม่ทั่วถึงอีกดว้ย 
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ผลกระทบทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ 
1. ในวิกฤติโควิด-19 ที่เกิดขึน้ ส่งผลกระทบใหป้ระชาชนเกิดความเครียดเป็น

อย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องการเงิน คนส่วนใหญ่ขาดรายได ้ไม่สามารถท างานไดเ้ต็มที่เท่าเดิม 
รายไดจ้ึงลดลง และยงัมีกลุ่มคนตกงานที่ไม่สามารถหางานท าใหม่ไดเ้พราะเศรษฐกิจไม่ดี อีกทัง้
แรงงานในธุรกิจนวดแผนไทยยงัไม่ไดร้บัการเยียวยาอย่างทั่วถึง กระทบไปถึงการด ารงชีวิต บางคน
มีภาระทางบา้น ภาระหนีส้ินที่ตอ้งรบัผิดชอบ 

2. โรคโควิด-19 ถือเป็นโรคระบาดโรคใหม่ที่เกิดขึน้ ยงัไม่มีการศึกษาคน้ควา้โรคนี ้
มากนกั ท าใหป้ระชาชนส่วนมากเกิดความกงัวลในการรบัมือกับโรคระบาดนี ้ทัง้กลวัว่าจะติดเชือ้
หรือไม่ ไปจนถึงการปรบัตวัต่อมาตรการของรฐัที่ออกมาเพื่อรบัมือกบัการแพร่ระบาดครัง้นี ้ส่งผล
กระทบต่อหนา้ที่การงาน การเงิน การกินอยู่ต่าง ๆ ประชาชนจึงมีความเครียดสะสม และสถานการณน์ี ้
ยังมีแนวโน้มที่จะยาวนานกว่าปกติ ประชนชนยังกังวลใจกับการรบัมือของรฐับาลที่ยังไม่มี
ความสามารถมากพอที่จะรบัมือไดอ้ย่างดีและท าใหป้ระชาชนวางใจได ้

3. นอกการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 ที่ตอ้งกงัวลแลว้ ยงัมีกลุ่มคนที่มีโรคประจ าตวั
และจ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเนื่องที่ไดร้บัผลกระทบในดา้นการเขา้ถึงการรกัษาและบางโรค
ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชือ้โควิด-19 มีอาการรุนแรงอีกดว้ย นอกจากนีค้วามเครียดสะสมของ
ประชาชน สง่ผลต่อสขุภาพกาย บางคนโรคประจ าตวัก าเรบิ ท าใหร้า่งกายไม่แข็งแรง มีความกงัวล
มากขึน้ไปอีก 

การอภปิรายผล 
แนวทางในการก าหนดนโยบายช่วยให้มีทางเลือกใหม่ในการช่วยเหลือเยียวยาและ

พัฒนาแรงงานของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยหลังการระบาดของโรคโควิด-19 
จากวิกฤติโควิด-19 ที่เกิดขึน้ ส่งผลกระทบต่ออาชีพบริการประเภทนวดแผนไทยเป็น

อย่างมาก การช่วยเหลือเยียวยาจึงจ าเป็นต่อแรงงานในธุรกิจบรกิารประเภทนวดแผนไทยและควร
เยียวยาแรงานทุกคนอย่างทั่วถึง ตัง้แต่การช่วยเหลือจากภาครฐัต่อเจา้ของสถานประกอบการและ
ลกูจา้ง รวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาของเจา้ของสถานประกอบการต่อลูกจา้งของตนอีกดว้ย โดย
การก าหนดนโยบายการช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ นัน้ ตอ้งค านึงถึงปัญหาที่ตอ้งไดร้บัการแกไ้ขเพื่อ
น าไปสู่การก าหนดนโยบายการเยียวยาที่เหมาะสมต่อไป จากที่ไดศ้ึกษาถึงภาพรวมของปัญหาที่เกิด
จากวิกฤติโควิด-19 แลว้ จึงไดน้ าปัญหาต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการช่วยเหลือ
เยียวยาหลงัการระบาดของโรคโควิด-19 



 71 

แนวทางช่วยเหลือเยียวยาและการรับมือของภาครัฐหลังการระบาดของโรค
โควิด-19 

การเริ่มแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
จึงไดม้ีค าสั่งจากภาครฐัใหปิ้ดสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสงู เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของ
โรค โดยหลายสถานที่ไดถู้กสั่งปิดชั่วคราว ซึ่งรวมไปถึงสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ สปา และ
สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้ ท าใหเ้กิดความเดือดรอ้นกับแรงงานในธุรกิจบริการ
ประเภทนวดแผนไทยเป็นอย่างมาก หลังจากที่มีประกาศปิดชั่วคราวไปไดส้กัระยะ ภาครฐัก็ไดม้ี
การออกมาตรการเยียวยาต่อเจา้ของสถานประกอบการและรวมไปถึงลกูจา้งอีกดว้ย ซึ่งมีทัง้สว่นที่
เขา้ถึงการเยียวยาและสว่นที่ยงัไม่สามารถรบัการเยียวยาไดเ้ต็มที่จากภาครฐั เนื่องจากการก าหนด
นโยบายไม่สามารถครอบคลุมการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานทุกคนในธุรกิจบริการประเภทนวด
แผนไทย  

1. การแกไ้ขปัญหาและการเยียวยาของภาครฐัต่อสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 มีความล่าชา้เกินไป โดยมีการประเมินสถานการณแ์ละออกมาตรการการช่วยเหลือ
ต่าง ๆ ต่อธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยล่าชา้และไม่สามารถเยียวยาไดค้รอบคลมุกบัแรงงาน
ทุกกลุ่ม ทัง้เจา้ของกิจการและลูกจา้งในธุรกิจประเภทนวดแผนไทย มีแรงงานในธุรกิจนวดแผน
ไทยจ านวนหนึ่งที่ไม่สามารถเขา้ถึงการเยียวยาของภาครฐัไดเ้พราะการเยียวยานัน้จ ากัดจ านวน
คนที่ช่วยเหลือซึ่งภาครฐัไม่ไดป้ระเมินถึงสถานการณจ์ริงว่ามีผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-
19นัน้มีจ านวนมาก ท าใหแ้รงงานกลุ่มนีไ้ดร้บัความเดือดรอ้น เนื่องจากขาดรายไดจ้ากค าสั่งหยุด
ใหบ้รกิารนวดแผนไทยตามค าสั่งของรฐัเพื่อลดการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 และยงัไม่ไดร้บัเงิน
เยียวยาจากภาครฐัอีกดว้ย นอกจากนีรู้ปแบบการเยียวยาของของภาครฐัที่ออกมานั้น เป็นการ
ช่วยเหลือแบบสงเคราะห ์ซึ่งไดมุ้่งเนน้ใหก้ารช่วยเหลือต่อธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบหนัก  ๆ แต่ไม่ได้
ค านึงถึงธุรกิจรายย่อยที่ไดร้บัผลกระทบเหมือนกนั ท าใหผู้ท้ี่ไดร้บัผลกระทบกลุม่ที่เหลือไม่สามารถ
เขา้ถึงการช่วยเหลือเยียวยาที่ออกมาได ้

2. จากการที่ภาครฐัไม่มีฐานขอ้มูลของแรงงานที่อยู่นอกระบบ ท าให้
การเยียวยาแรงงานกลุม่นีต้กหลน่ไป ซึ่งในธุรกิจนวดแผนไทยนัน้มีแรงงานสว่นหนึ่งอยู่นอกระบบ
ฐานขอ้มลูของภาครฐั เช่น ฐานขอ้มลูผูป้ระกันตน แรงงานกลุ่มนีจ้ึงไม่ได้รบัการเยียวยาจากภาครฐั
อย่างที่ควรจะได ้จากการท างานของหน่วยงานของภาครฐัหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานมี
การเก็บขอ้มลูของประชาชนแยกจากกนั ไม่มีฐานขอ้มลูที่เป็นชุดเดียวกนั หากสามารถใช้ฐานขอ้มูล
ชุดเดียวกนัไดทุ้กหน่วยงาน จะสามารถช่วยใหก้ารท างานต่าง ๆ สะดวกประหยดัเวลามากขึน้และ
ยังจัดการกับขอ้มลูไดม้ีประสิทธิภาพมากขึน้อีกดว้ย การเยียวยาแรงงานที่ไดร้บัผลกระทบจาก
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วิกฤติโควิด-19 ก็จะมีประสิทธิภาพและครอบคลุมแรงงานไดทุ้กกลุ่ม นอกจากนีภ้าครฐัควรผลกัดัน
ใหม้ีหน่วยงานหรือสมาคมที่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูแรงงานที่อยู่นอกระบบเพื่อเป็นฐานขอ้มูล
ไปใชใ้นอนาคตอีกดว้ย 

3. แรงงานในธุรกิจบรกิารประเภทนวดแผนไทยบางส่วนนัน้ไม่ไดร้บัการเยียวยา
จากภาครฐั เนื่องจากไม่อยู่ในเงื่อนไขของการเยียวยาของภาครฐัที่ไดป้ระกาศออกมา ภาครฐัควรมี
การจดัการวิธีการเยียวยากลุ่มของผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ตามความเป็นจริง โดยควร
เปลี่ยนการเยียวยาจากการสงเคราะหผ์ูเ้ดือดรอ้น เป็นการใหส้วสัดิการถว้นหนา้ เพื่อใหผู้ท้ี่ไดร้บั
ความเดือดรอ้นเขา้ถึงการเยียวยาอย่างทั่วถึง โดยภาครฐัควรแจง้รายละเอียดของผูท้ี่ไดร้บัการเยียวยา
ทราบกันโดยทั่วและมีการกระจายการส ารวจผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 เพื่อใหผู้ท้ี่ไดร้บั
ความเดือดรอ้นไดร้บัการเยียวยาโดยทั่วถึงกนั 

4. นอกจากนีก้ารสื่อสารจากภาครฐัต่อประชาชนไม่มีความชดัเจน ท าให้
ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความสบัสนต่อมาตรการการรบัมือต่าง ๆ  ที่ภาครฐัไดป้ระกาศออกมาเพื่อรบัมือ
กับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 และประชาชนไม่มีความมั่นใจต่อภาครฐั โดยธุรกิจ
บริการประเภทนวดแผนไทยก็ไดร้บัผลกระทบตัง้แต่การประกาศว่าสถานประกอบการนวดแผน
ไทยนัน้เป็นพืน้ที่เสี่ยงสงูต่อการแพร่เชือ้โควิด-19และไดถู้กสั่งปิดใหบ้ริการชั่วคราวเป็นกลุ่มธุรกิจ
แรก ๆ ซึ่งสง่ผลใหธุ้รกิจบริการประเภทนวดแผนไทยไดร้บัความเสียหายเป็นอย่างมากและแรงงาน
ในธุรกิจประเภทนีก้็ไดร้บัความเดือดรอ้นไปอีกดว้ย ในส่วนของมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือเยียวยาต่อ
ธุรกิจนวดแผนไทยก็ยงัไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึน้อีกดว้ย ภาครฐัจึงควรออกมาสื่อสาร
ดว้ยขอ้มลูที่น่าเชื่อถือ เพื่อใหค้วามมั่นใจกบัประชาชนว่าจะสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาและจะช่วยเหลือ
ใหป้ระชาชนผ่านพน้วิกฤติครัง้นีไ้ปใหไ้ด ้(วชัชิรานนท ์ทองเทพ และภานมุาศ สงวนวงษ,์ 2563) 

วิกฤติโควิด-19ที่เกิดขึน้ สิ่งแรกที่ภาครฐัควรจดัการอย่างเร่งด่วนคือการควบคุม
โรคระบาด โดยภาครฐัควรปูพรมตรวจหาเชือ้เพื่อเขา้ควบคุมพืน้ที่เสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 จากนัน้ควรมีการวางแผนการควบคุมโรคที่จะเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต จะท าใหภ้าครฐั
สามารถรบัมือกบัสถานการณท์ี่อาจรุนแรงขึน้ได ้การประเมินสถานการณข์องภาครฐัจึงเป็นสว่นที่
ส  าคญัส าหรบัการเผชิญทัง้วิกฤติสาธารณสขุและวิกฤติเศรษฐกิจ 

1. ภาครฐัควรจดัการกบัโครงสรา้งเศรษฐกิจโดยมีการออกนโยบายที่ช่วยค า้จนุ
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายใตส้ถานการณก์ารพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี ้เพื่อช่วยธุรกิจต่าง ๆ ที่ไดร้บั
ผลกระทบจากวิกฤตินีส้ามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้โดยธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยเป็นธุรกิจ
ที่สามารถสรา้งรายไดท้ัง้จากคนไทยเองและจากการท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ภาครฐัควรเร่งจดัการ
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กบัการแพร่ระบาดของโควิด-19เพื่อที่จะสามารถฟ้ืนฟกูารท่องเที่ยวของไทยใหก้ลบัมาเป็นปกติได้
อีกครัง้อย่างเรว็ที่สดุ 

2. สิ่งที่รฐัควรค านึงถึงที่สดุในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือ การจดัการ
กบัระบบสาธารณสขุใหป้ระชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึงไดเ้มื่อมีอาการเจ็บป่วยจากโรคระบาด ตอ้งมี
การเตรียมความพรอ้มของระบบสาธารณสุข ทัง้บุคลากรทางการแพทย ์อุปกรณท์างการแพทย ์
ยาที่จ  าเป็นในการรกัษา จ านวนเตียงเพื่อรองรบัผูป่้วย และนโยบายที่สามารถแกไ้ขปัญหาสาธารณสขุ
ไดอ้ย่างทนัท่วงที เพื่อใหภ้าครฐันัน้สามารถจดัการกบัวิกฤตินีใ้หผ้่านพน้ไปได ้

3. ภาครฐัควรเร่งจัดหาและฉีดวัคซีนใหป้ระชาชนอย่างเร่งด่วนและมากที่สุด
เท่าที่จะท าได ้เพื่อที่จะใหส้ถานการณท์ุกอย่างกลบัมาไดอ้ย่างปกติที่สดุ เมื่อมีการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19นอ้ยลงจะสามารถควบคุมได ้ประชาชนสามารถออกมาใชช้ีวิตไดป้กติ เศรษฐกิจมี
การขบัเคลื่อนมากขึน้ ผูค้นออกมาจบัจ่ายใชส้อยทัง้อปุโภคและบริโภค การเดินทางมากขึน้ ซึ่งรฐั
ควรเห็นว่าวคัซีนเป็นหนึ่งปัจจยัส าคญัและรีบจดัหาอย่างเรง่ด่วนเพราะสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือโควิด-19
สามารถกลายพนัธุไ์ดไ้วและอาจมีความรุนแรงมากขึน้หากมีการแพร่ระบาดหนกั ซึ่งจะเป็นสิ่งที่รฐั
จะควบคมุไดย้ากยิ่งกว่า 

4. การออกนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจก็เป็นเรื่องส าคญัในการแกไ้ขปัญหา
เศรษฐกิจที่เกิดขึน้ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ภาครฐัควรก าหนดนโยบายการคลงัเพื่อรบัมือ
กับปัญหาการเงินที่รฐัตอ้งเผชิญ ทัง้หนีส้าธารณะที่รฐัไดกู้ย้ืมมาเพื่อแกไ้ขจัดการปัญหาวิกฤติโค
วิด-19 และยงัมีปัญหาเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศอีกดว้ย ซึ่งจะมีผลต่อการเก็บภาษี
ของประชาชน หรือแมก้ระทั่งการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน รฐัควรรบัมือกบัปัญหาเศรษฐกิจให้
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ภาครฐัอาจจะมีการออกนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยและการท่องเที่ยวโดยอาจจะใหเ้งินรฐัสนับสนุนเพื่อใหธุ้รกิจเหล่านีส้ามารถออกโปร
โมชนัใหบ้รกิารลกูคา้ในราคาพิเศษเพื่อดงึดดูลกูคา้ นอกจากธุรกิจบริการจะไดม้ีรายไดแ้ลว้ภาครฐั
ก็ยงัไดป้ระโยชนท์างเศรษฐกิจจากการหมนุเวียนเงินที่ผูเ้ขา้รบับริการหรือมีนักท่องเที่ยวเขา้มาได้
อีกดว้ย 

5. เมื่อเกิดวิกฤติการระบาดของโควิด-19เกิดขึน้ ภาครฐัไดม้ีการออกมาตรการ
สั่งปิดพืน้ที่เสี่ยงต่าง ๆ  ท าใหป้ระชาชนที่ไดร้บัผลกระทบมีรายไดน้อ้ยลง มีจ านวนผูค้นที่ตกงานมากขึน้ 
ธุรกิจหลายอย่างไดร้บัความเสียหาย โดยธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยก็ไดร้บัผลกระทบอย่าง
มาก รฐัไดม้ีการออกนโยบายมาช่วยภาคธุรกิจเหล่านี ้โดยการใหกู้ย้ืมเพื่อดูแลธุรกิจต่อไป ท าให้
หนีใ้นภาคธุกิจเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก และหนีภาคครวัเรือนก็มีเยอะมากขึน้ไม่แพก้นั รฐัควรออก
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นโยบายที่จะช่วยใหท้ัง้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจสามารถชะหนีข้องตนได้ (บณัฑิต นิจถาวร, 
2564) 

จากการที่ภาครฐัไม่สามารถออกมาตรการและการเยียวยาไดค้รอบคลุมกับ
ประชาชนที่ไดร้บัความเดือดรอ้นจากวิกฤติครัง้นี ้จึงควรมีการปรบัปรุงการออกนโยบายต่อไป โดย
สอดคลอ้งกบัระบบนโยบายสาธารณะของ Dunn (1981) ขัน้ตอนการที่จะสามารถออกนโยบายได้
จะตอ้งค านึงถึงปัญหาที่ตอ้งการแกไ้ขก่อน ซึ่งจะไดดู้ถึงตัวแปรที่เป็นความยากง่ายของปัญหา  
(Tractability of The Problem) โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่ไดน้ ามาวิเคราะหแ์ลว้นัน้เป็นปัญหาทางดา้น
การเงินที่กระทบต่อสภาพคล่องของธุรกิจนวดแผนไทย เป็นผลมาจากการสั่งปิดกิจการชั่วคราว ท าให้
กิจการนวดแผนไทยขาดรายรบันั่นเอง และในดา้นของลกูจา้งในธุรกิจบริการนวดแผนไทยก็ไดร้บั
ผลกระทบดา้นการเงินเช่นเดียวกนั เพราะไม่สามารถปฏิบติังานของตนได ้จึงขาดรายไดจ้ากอาชีพหลัก 
และนอกจากนีม้าตรการที่ควรออกมาเพื่อควบคมุโรคระบาดนัน้ก็เป็นมาตรการที่ส  าคญัมาก ภาครฐั
ไดม้ีการประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินและสั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงสงูชั่วคราว สถานประกอบการ
เพื่อสขุภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ถูกสั่งปิด
ชั่วคราว ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก และหลงัจากที่สถานการณก์ารแพร่ระบาดโควิด-19 เบาลง 
ไดม้ีมาตรการผ่อนปรนและใหก้ิจการต่าง ๆ สามารถกลบัมาด าเนินกิจการไดภ้ายใตแ้นวปฏิบติัของ
กระทรวงสาธารณสขุ แต่ประชาชนส่วนใหญ่กลวัและกงัวลต่อความเสี่ยงที่จะติดเชือ้โควิด-19 ไม่กลา้
ที่จะด าเนินชีวิตตามปกติอีกครัง้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทย โดยผูท้ี่เคยใชบ้ริการบางส่วนไม่กลา้เขา้มารบับริการนวดแผนไทยหลงัจากที่มีมาตรการ
ผ่อนปรนแลว้ เนื่องจากยงัมีความกงัวลถึงการระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเอง ท าใหม้ีลกูคา้เข้ามา
รบับรกิารนวดแผนไทยนอ้ยลงซึ่งส่งผลต่อธุรกิจอีกดว้ย ทางภาครฐัจึงไดม้ีการออกมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาต่าง ๆ ทัง้เจา้ของสถานประกอบการและลูกจา้งและออกมาตรการแนวทางการปฏิบติั
ตนเพื่อลดโอกาสการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 โดยค านึงถึงความยากง่ายของปัญหาแลว้ไดพ้ยายาม
หามาตรการที่สอดคลอ้งกบัตวัแปรที่เป็นสมรรถนะของกฎหมายในการก าหนดโครงสร้างการน า
นโยบายไปปฏิบติั (Ability of Statue to Structure Implementation) และตวัแปรสภาพแวดลอ้มที่มีผล
ต่อการน านโยบายไปปฏิบติัหรือเป็นตวัแปรที่ไม่ใช่กฎหมาย (Non-statutory Variables Affecting 
Implementation) โดย 3 ตวัแปรนีจ้ะส่งกระทบใหเ้กิดนโยบายสาธารณะเกิดขึน้นั่นเอง จากนัน้ได้
มีการน านโยบายออกมาปฏิบติัตามกระบวนการ ดงันี ้

1. ผลผลิตนโยบายของหน่วยปฏิบัติงาน นโยบายแรกที่ได้ออกมาเพื่อลด
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คือ การสั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงชั่วคราว สง่ผลใหส้ถานประกอบการ
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เพื่อสขุภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้ ตอ้งปิดกิจการชั่วคราว จากนัน้
ภาครฐัไดอ้อกนโยบายมาเพื่อเยียวยาปัญหาใหก้ับเจา้ของสถานประกอบการและลกูจา้ง โดยมี
การช่วยเหลือดังประกาศฉบบัที่ 22 และ 26 ของกระทรวงการคลงัในปี 2563 มาตรการดแูลและ
เยียวยาผลกระทบจากไวรสัโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทัง้ทางตรงและทางออ้ม ระยะที่ 1 
และ 2 โดยไดช้่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินแก่นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบหลายขอ้ดว้ยกัน 
เช่น การให้สินเชื่อดอกเบีย้ต ่า การพักเงินต้นลดตอกเบี ้ย ขยายเวลาการช าระหนี ้สินเชื่อเพื่อ
ส่งเสริมการจา้งงานของประกันสงัคมเพื่อสนับสนุนการจา้งงานลูกจา้งในระบบประกันสงัคม 
ลดอตัราการหกัภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เป็นตน้ และยงัมีการท่ีช่วยลดภาระ
ทางการเงินอีกด้วย เช่น ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้าง บรรเทาภาระ
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการในสว่นราชการและรฐัวิสากิจ บรรเทาภาระการจ่ายค่าน า้ค่าไฟและคืน
ค่าประกนัการใชไ้ฟ เป็นตน้ ในสว่นของการช่วยเหลือลกูจา้งนัน้ ไดม้ีมาตรการช่วยเหลือสภาพคล่อง
ทางการเงินเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะโครงการเราไม่ทิง้กัน มีการสนับสนุนเงิน คนละ 5,000 บาทต่อ
เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน และยังมีการช่วยเหลือข้ออ่ืน เช่น สินเชื่อฉุกเฉิน และมีมาตรการ          
ลดภาระค่าใชจ้่าย เช่น การบรรเทาการค่าน า้ค่าไฟและคืนค่าประกันการใช้ไฟ ลดเงินสมทบ
เข ้ากองทุนประกันสังคมของลูกจ ้าง ยืดระยะเวลาการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เป็นตน้   
และในดา้นมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไดม้ีการ
ประกาศคู่มืออกมาเพื่อใหเ้จา้ของสถานประกอบการธุรกิจบริการนวดแผนไทยไดป้ฏิบัติตามเพื่อ
ลดโอกาสเสี่ยงการติดเชือ้ทัง้ตัวของลูกจา้งเองและสรา้งความเชื่อมั่นใหลู้กคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการ
นวดอีกดว้ย 

2. การปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่ม จากการที่สั่งปิดสถานที่เสี ่ยงสูงแล ้ว 
สถานประกอบการธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยตอ้งปิดการด าเนินกิจการเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
และหลงัจากที่ไดม้ีการประกาศนโยบายการเยียวยาออกมาแลว้ ไดม้ีการด าเนินงานของเจา้หน้าที่รฐั
เพื่อที่จะท าการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ไดร้บัความเดือดรอ้นจากวิกฤติโควิด-19 ตามนโยบาย
ที่ออกมาอย่างเต็มที่เพื่อใหป้ระชาชนที่เดือดรอ้นสามารถรบัการเยียวยาไดท้ั่วถึงและครอบคลุมที่สุด 
โดยมีการประกาศและประชาสมัพนัธ ์ใหค้วามเขา้ใจกบัประชาชนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศ
ทางสื่อสิ่งพิมพ ์โทรทศัน ์รวมไปถึงสื่อโซเชียลต่าง ๆ ซึ่งระหว่างที่ด  าเนินอาจมีอปุสรรคหลายอย่าง
ในการช่วยเหลือ ส่วนใหญ่จะเป็นการท าความเขา้ใจกบัประชาชนที่ตอ้งการรบัการเยียวยาใหเ้ขา้ใจ
ถึงมาตรการและขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ เพื่อที่จะเขา้ถึงการช่วยเหลืออย่างถกูตอ้งครบถว้น  
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3. ผลกระทบที่แทจ้ริงของผลผลิตนโยบาย การออกมาตรการสั่งปิดสถาน
ประกอบการเพื่อสขุภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้นัน้ สง่ผลใหแ้รงงาน
ในธุรกิจประเภทนีไ้ดร้บัความเดือดรอ้นเป็นจ านวนมากเนื่องจากขาดรายไดห้ลกั และในดา้นของ
การเยียวยา จากการที่ไดด้  าเนินการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 
พบว่า มีปัญหาในการช่วยเหลือหลายรูปแบบมาก อย่างเช่น การลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิง้กัน 
ซึ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน ์สิ่งที่เป็นปัญหาคือ ประชาชนส่วนหนึ่งไม่สามารถเขา้ถึง
อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสห์รือเขา้ถึงสญัญาณอินเตอรเ์น็ตไดอ้ย่างทั่วถึง ท าใหม้ีปัญหาการลงทะเบียน
เพื่อรบัสิทธิ์ นอกจากนีย้งัมีปัญหาดา้นการท าความเขา้ใจกบัเกณฑก์ารใหส้ิทธิ์ต่าง ๆ ที่ประชาชน
บางสว่นมีความเขา้ใจผิด ท าใหไ้ม่ไดร้บัสิทธิ์ท่ีควรจะได ้สิ่งท่ีเป็นปัญหามากกว่านัน้คือประชาชนที่
ไดร้บัความเดือดรอ้นจากสถานการณโ์ควิด-19 ส่วนหนึ่งไม่ไดร้บัการเยียวยาใด ๆ จากทางรฐับาลเลย 
เป็นเพราะเกณฑก์ารช่วยเหลือเยียวยานัน้ไม่ครอบคลมุถึงคนกลุ่มนีน้ั่นเอง จ าวนเงินเยียวยาประชาชน
และการช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินอ่ืน ๆ ยงัมีปัญหาว่าไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในช่วงวิกฤต
โควิด-19 และจากการออกแนวทางปฏิบัติเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด -19 นั้น 
สถานประกอบการและประชาชนส่วนใหญ่ไดป้ฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั ในดา้นเจา้ของสถาน
ประกอบการนวดแผนไทยไดร้บัผลกระทบในเรื่องค่าใชจ้่าย และตน้ทนุของการด าเนินกิจการสงูขึน้
จากเดิม เนื่องจากตอ้งรกัษามาตรฐานความสะอาดและเพิ่มการปฏิบติัตามที่รฐัไดป้ระกาศออกมา 
ท าใหม้ีตน้ทนุที่ตอ้งจ่ายส าหรบัสว่นการท าความสะอาดเพิ่มขึน้ 

4. การรบัรูผ้ลกระทบของผลผลิตนโยบาย การประกาศหยุดใหก้ิจการชั่วคราว
ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้นัน้ 
ท าใหแ้รงงานในธุรกิจประเภทนีอ้อกมารอ้งเรียนเพื่อใหภ้าครฐัไดท้บทวนการสั่งปิดอีกครัง้ เพราะ
สถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย ไม่ใช่สถานที่เสี่ยงสงู และเมื่อการเยียวยามีปัญหาและติดขัด
บางอย่าง ไม่สามารถเขา้ถึงประชาชนที่เดือดรอ้นไดค้รบทุกคนนัน้ ท าใหม้ีการรอ้งเรียนของผูท้ี่เดือดรอ้น
ต่อหน่วยงานรฐัออกมา ทางหน่วยงานไม่นิ่งนอนใจที่จะรับเรื่องรอ้งทุกข์นีน้  ามาแก้ไขปัญหา 
โดยจะสามารถเห็นไดจ้ากข่าวน าเสนอออกมาหลงัจากที่ออกมาตรการเยียวยามาสกัพกั มีผูเ้ดือดรอ้น
ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ร ับการเยียวยาไปรอ้งเรียนตามส านักงานหรือหน่วยงานรัฐที่ตนต้องการรับ
การเยียวยานัน้ โดยเจา้หนา้ที่รฐัไดม้ีการรบัเรื่องรอ้งเรียนแลว้เรง่ด าเนินการแกไ้ขปัญหาใหเ้รว็ที่สดุ 

5. การปรบัปรุงนโยบาย เมื่อทางภาครฐัไดร้บัการรอ้งเรียนเรื่องต่าง ๆ ที่ประชาชน
ไดส้่งเขา้มา จ าเป็นที่จะตอ้งมีการแกไ้ขในอนาคตเพื่อแกไ้ขความเดือดรอ้นของประชาชนให้ได ้
มากที่สุด โดยการกลบัไปทบทวนนโยบายที่ออกไปนัน้ว่าบกพร่องส่วนไหน ควรแกห้รือปรบัปรุง
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อย่างไรบา้ง และควรมีการวางแผนนโยบายในอนาคตเผื่อในอนาคตจะมีสถานการณก์ารแพร่ระบาด
กลบัมารุนแรงอีกครัง้ จากปัญหาที่แรงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยตอ้งการใหแ้กไ้ข
อย่างแรกคือ การออกค าสั่งปิดสถานที่เสี่ยงสงูชั่วคราวและไดร้วมสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ สปา 
และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้ไวด้ว้ยนัน้ อยากใหท้บทวนอีกครัง้ว่าเป็นสถานที่
เสี่ยงสงูอย่างที่ไดป้ะเมินไวห้รือไม่ และในดา้นของการเยียวยาผูป้ระกอบการที่ไม่ครอบคลมุ บาง
กิจการไม่ไดร้บัการช่วยเหลือเยียวยาใด ๆ เนื่องจากไม่เหมาะสมกบักิจการของตน บางกิจการไม่ได้
ตอ้งการสินเชื่อดอกเบีย้ต ่า ในดา้นของลูกจา้งในธุรกิจนวดแผนไทย การช่วยเหลือเยียวยาดา้น
การเงินนัน้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ และมีลกูจา้งอีกเป็นจ านวนมากที่ไม่ไดร้บัการช่วยเหลือใด ๆ 
จากภาครฐัเลย ทั้งที่เป็นผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นจริง ซึ่งรฐัควรกลับไปพิจารณาถึงนโยบาย
การช่วยเหลือสว่นนีอี้กครัง้ 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาของภาครัฐต่อวิกฤติโควิด-
19 ต่อธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยทีผ่่านมา 

ประเทศไทยมีการเผชิญกับวิกฤติโควิด-19ไดร้ะยะหนึ่งแลว้ และภาครฐัไดม้ี
การออกนโยบายต่าง ๆ  มาเยียวยาทัง้ภาคประชานและภาคธุรกิจแต่ประชาชนสว่นใหญ่มีการเรียกรอ้ง
ว่าการเยียวยาของภาครฐันั้นยังไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 และไม่สามารถออกมาท างานไดต้ามปกติ โดยธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยนัน้
ไดร้บัผลกระทบอย่างมาก ทัง้เจ้าของธุรกิจและแรงงานในธุรกิจต่างไดร้บัเยียวยาที่ไม่เพียงพอดว้ย
เช่นกกนั ซึ่งสามารถแยกออกไดห้ลายประเด็น ดงันี ้

1. ภาครฐัไม่ไดม้ีส  ารวจที่จริงจังถึงการประเมินใหส้ถานประกอบการเพื่อ
สขุภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้เป็นพืน้ที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่
เชือ้สงูและมีค าสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราวเป็นกลุม่แรก ซึ่งความจรงิแลว้สถานประกอบการกลุ่มนี ้
มีมาตรฐานการความสะอาดและที่ผ่านมาไม่มีผูติ้ดเชือ้คนใดติดเชือ้โควิด-19 จากสถานประกอบการ
ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย ภาครฐัควรพิจารณาความเสี่ยงของสถานประกอบการนวดแผนไทย
อีกครัง้ 

2. จากการออกมาตรการเยียวยาต่อผูป้ระกอบการและแรงงานในธุรกิจบริการ
ประเภทนวดแผนไทยนัน้ยงัมีบคุคลกลุม่นีอี้กจ านวนมากที่ยงัไม่ไดร้บัการเยียวยา ทัง้กลุม่ทีมีคณุสมบติั
ไม่ตรงกับเงื่อนไขของการเยียวยา การเขา้ไม่ถึงเทคโนโลยีหรือรูปแบบที่ภาครฐัใหล้งทะเบียนรบั
การเยียวยา แรงงานบางกลุ่มอยู่นอกระบบแรงงานของรฐัจึงมีการตกหล่นไม่ไดร้บัการเยียวยา  
นอกจากนีก้ลุม่ที่ไดร้บัการเยียวยา เช่น กลุ่มที่เป็นผูป้ระกนัตนม.33 ไดร้บัการเยียวยาจากประกนัสงัคม
แต่ไม่เพียงพอต่อกการด ารงชีวิตในช่วงที่ตอ้งหยุดงานและขาดรายได ้ภาครฐัควรเพิ่มจ านวนเงิน
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เยียวยาใหส้อดคลอ้งกับค่าครองชีพในปัจจุบัน นอกจากนีผู้ป้ระกาอบการส่วนใหญ่ก็ไม่ไดร้บั
การเยียวยาอย่างทั่วถึงเนื่องจากมาตรการการเยียวยาที่ออกมาไม่ครอบคลมุและไม่เหมาะสมกบั
ธุรกิจของตน 

3. ภาครฐัมีการออกมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19ไดไ้ม่มี
ประสิทธิภาพพอ มีการประเมินสถานรการณต์ ่าไปท าใหไ้ม่สามารถควบคมุโรคระบาดได ้ตอ้งมี
การสั่งล็อคดาวนห์ลายรอบ ประชาชนไม่สามารถออกมาใชช้ีวิตไดป้กติและหลายธุรกิจตอ้งปิด
ใหบ้รกิารชั่วคราว สรา้งความเสียหายเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจ มีหนีส้ินภาคธุรกิจและภาคครวัเรือน
สงูขึน้ เกิดวิกฤติการว่างงานของประชาชนเพิ่มขึน้สงูมาก ภาครฐัควรออกมาตรการที่เรง่ด่วนและมี
ประสิทธิภาพมากกพอส าหรบัแกไ้ขวิกฤตินี ้เช่น การปพูรมตรวจหาผูติ้ดเชือ้ การจดัหาวคัซีนใหเ้พียงพอ 
การระดมฉีดวคัซีนใหแ้ก่ประชาชน 

แนวทางช่วยเหลือเยียวยาและการรับมือของผู้ประกอบการธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยหลังการระบาดของโรคโควิด-19 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริการ
ประเภทนวดแผนไทยเป็นอย่างมาก ท าใหส้ถานประกอบการนวดแผนไทยนัน้มีปัญหาดา้นการบริการ
จัดการต่าง ๆ เพื่อปรบัตัวรับมือกับสถานการณ์วิกฤตินี  ้และตอ้งปฏิบตัิตามค าสั่งมาตรการที่
ออกมาอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะรักษามาตรฐานการให้บริการกับลูกค้าต่อไป เจ้าของสถาน
ประกอบการสามารถปรบัเปลี่ยนการบริหารงานตามแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจของ Nicholas 
Bahr (2020) ซึ่งเป็นหนึ่งแนวทางการวางแผนบริหารงานภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยมีการวางแผนงาน ดงันี ้

1. การวางแผนเมื่อมีการกลบัมาเปิดด าเนินกิจการอีกครัง้หลงัจากมีมาตรการ
ผ่อนปรน อาจมีการเตรียมตวัพนกังานในสถานบรกิารนวดแผนไทยใหก้กัตวัก่อนกลบัมาท างาน 14 
วัน และตรวจสุขภาพของพนักงานให้บริการนวดแผนไทยว่ามีสุขภาพแข็งแรงดี ให้การอบรม
พนกังานในสถานบรกิารนวดแผนไทยทกุคนถึงขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ตามที่กระทรวงสาธรณสขุประกาศ
ออกมา มีการเตรียมฆ่าเชือ้ภายในสถานประกอบการและอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติงาน 
เพื่อความมั่นใจของพนกังานและลกูคา้ที่เขา้มาใชบ้รกิารว่ามีความปลอดภยั 

2. สรา้งระบบการบริหารจัดการอย่างชัดเจน มีการปรบัตัวต่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่เสมอ และสรา้งขอ้ปฏิบติังานที่ชัดเจน สามารถปรบัเปลี่ยน
ตลอดเวลาตามสถานการณ์และคอยประเมินสถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อยู่เสมอ 
แมว้่าในประเทศไทยจะมีการแพรร่ะบาดที่ไม่รุนแรงแต่ต่างประเทศยงัมีการแพร่ระบาดรุนแรงและ
ยงัไม่เบาลง จึงไม่ควรน่ิงนอนใจ 
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3. ด าเนินการประเมินความเสี่ยงใหม่อยู่เสมอ ติดตามข่าวสารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ตลอด เพื่อประเมินสถานการณต่์าง ๆ หากมีการกลบัมาแพร่ระบาด
อีกครัง้ ว่าควรมีการสรา้งนโยบายหรือขอ้ปฏิบติัใดเพื่อใชใ้นสถานประกอบการของตน มีการตรวจ
สุขภาพของพนักงานในความดูแลของตนอย่างสม ่าเสมอ และท าการคัดกรองและแบบสอบถาม
กบัลกูคา้ที่เขา้มาใชบ้รกิารนวดแผนไทยทกุคน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรร่ะบาดโรคโควิด-19   

4. การบริหารจดัการสินคา้และอุปกรณท์ี่ใหบ้ริการลูกคา้ที่เขา้มารบับริการ
นวดแผนไทยก็เป็นสิ่งส าคัญในงานบริการ เจา้ของสถานประกอบการตอ้งค าถึงตรงนีด้ว้ยว่าไดม้ี
การกักตุนสินคา้เพียงพอต่อการใหบ้ริการหรือไม่ หากสายการผลิตสินคา้ตอ้งหยุดชะงักจาก
การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ซึ่งหากไม่เพียงพอจะท าใหม้ีผลกระทบต่อการใหบ้รกิารนวดแผนไทย
กบัลกูคา้ 

5. หากในอนาคตมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รุนแรงอีกครัง้ อาจมี
การสั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชือ้สงู เมื่ออยู่ในช่วงที่มีการประกาศปิดสถานประกอบการ
ชั่วคราว ควรดแูลบ ารุงรกัษาสภาพสถานประกอบการของท่านใหส้ะอาดอยู่เสมอ ไม่ควรปล่อยให้     
ทรุดโทรม เพื่อเตรียมพรอ้มส าหรบัการเปิดด าเนินกิจการอีกครัง้หากมีมาตรการผ่อนปรนออกมา 

6. ใชเ้วลาในช่วงปิดสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มทกัษะและ
องคค์วามรูต่้าง ๆ ที่เป็นประโยชนก์บัธุรกิจของตน มีการเตรียมอบรมพนกังานในสถานประกอบการ
นวดแผนไทยทุกคนในการรบัมือกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคโควิด-19 หรือฝึกอบรมพนักงาน
นวดแผนไทยเพื่อพฒันาทกัษะในวิชาชีพเพิ่มเติม เพิ่มความรูใ้นการขยายธุรกิจเขา้สู่ตลาดออนไลน ์
เปลี่ยนช่วงเวลาที่เป็นวิกฤติใหเ้ป็นช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพได ้

หลงัจากที่เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มาสกัระยะ การใชช้ีวิตประจ าวนัของ
ทุกคน จ าเป็นตอ้งป้องกนัตนเองไม่ใหติ้ดเชือ้โควิด-19 การด าเนินชีวิตจึงเปลี่ยนไป จึงเกิดแนวคิด
การใชช้ีวิตปกติใหม่หรือ New Normal ไม่เพียงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัเท่านัน้ ในดา้น
ธุรกิจก็สามารถน ามาปรบัเปลี่ยนเพื่อปรบัตวักบัสถานการณปั์จจุบนัไดด้ว้ย โดยสถานประกอบการ
บรกิารนวดแผนไทย สามารถปรบัตวัใหต้รงกบัแนวทางความปกติใหม่หรือ New Normal ไดเ้ช่นเดียวกนั  

1. การใชเ้ทคโนโลยีและอินเทอรเ์น็ตเขา้มาช่วยในการท าการตลาดออนไลน ์ท า
เว็บไซตห์รือประชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลน ์โปรโมทรา้นใหน้่าสนใจ หรือจะประกาศโปรโมชั่นราคา
พิเศษ ซึ่งสามารถเพิ่มช่องทางการประชาสมัพนัธไ์ดอี้กทางหนึ่งและยงัเป็นช่องทางที่สามารถเขา้ถึง
คนทั่วไปในยุคนีไ้ดง้่าย เพราะคนส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงสงัคมออนไลนแ์ละนิยมเสพสื่อต่าง  ๆ 
ผ่านสงัคมออนไลนม์ากขึน้ 
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2. การเวน้ระยะห่างทางสงัคมของผูค้นในสงัคม เป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ซึ่งเจา้ของสถานประกอบการสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในสถานประกอบการ 
ส าหรบัพนกังานนวดแผนไทยใหบ้ริการนวดแผนไทยกบัลกูคา้ มีการระวงัและรกัษาระยะห่างตาม
สมควรและมีการป้องกันตนเองโดยการใส่หนา้กากอนามัยทัง้พนักงานนวดและลูกคา้ และสวม
เครื่องป้องกนัต่าง ๆ ตามแนวทางการปฏิบติัของกระทรวงสาธรณสขุเพื่อลดโอกาสการแพร่เชือ้โค
วิด-19 และเพื่อความสบายใจของพนกังานนวดแผนไทยและลกูคา้ที่รบับรกิาร 

3. การดแูลใส่ใจสุขภาพทัง้ตัวเองและพนักงานในสถานประกอบการนวดแผนไทย
ทกุคน หมั่นตรวจเช็คสขุภาพกนัอยู่เสมอเพื่อลดโอกาสการแพรเ่ชือ้โควิด-19 ใหใ้สห่นา้กากอนามยั
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานประกอบการ มีการเตรียมแอลกอฮอลเ์จล ลา้งมืออยู่สม ่าเสมอ 

4. ในสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี ้ท าใหเ้ศรษฐกิจทั่วโลกแย่ลงและ
ไม่มีความแน่นอน การคิดจะลงทุนใหม่หรือขยบัขยายสถานประกอบการ ควรระมดัระวงัในการลงทุน 
ควรมีการประเมินความพรอ้มของตนเองและประเมินความเสี่ยงของสถานการณเ์ศรษฐกิจดว้ย 

5. การสรา้งสมดุลชีวิตเป็นการสรา้งความปกติใหม่ในการด าเนินชีวิตในดา้น
การท างาน สถานประกอบการธุรกิจบริการนวดแผนไทยบางที่มีนโยบายของทางรา้นใหพ้นกังาน
มีชั่วโมงการท างานนอ้ยลงเพื่อลดความแออดัในสถานที่และเพิ่มระยะห่างทางสงัคม หรือลดจ านวน
วนัในการท างานลง ท าใหม้ีเวลาว่างในการใชช้ีวิตที่บา้นและครอบครวัมากขึน้ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยต่อภาครัฐ 

1. ภาครฐัควรลงมาส ารวจจริงจังถึงการประเมินใหส้ถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้เป็นพืน้ที่ที่มีความเสี่ยงในการแพรเ่ชือ้สงูและ
มีค าสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราวเป็นกลุ่มแรก ซึ่งความจริงแลว้สถานประกอบการกลุ่มนี ้
มีมาตรฐานการความสะอาดและที่ผ่านมาไม่มีผูติ้ดเชือ้คนใดติดเชือ้โควิด-19 จากสถานประกอบการ
ธุรกิจบรกิารประเภทนวดแผนไทย 

2. รฐัควรก าหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผูป้ระกอบการและลกูจา้งในธุรกิจบริการ
ประเภทนวดแผนไทยใหค้รอบคลมุและเหมาะสมมากกว่านี ้เพราะมาตรการเยียวยาที่ผ่านมายงัมี
เจา้ของสถานประกอบการและลกูจ้างในธุรกิจนวดแผนไทยจ านวนมากยงัไม่ไดร้บัการเยียวยาใด ๆ 
จากภาครฐัเลย เนื่องจากมาตรการที่ออกมานัน้ไม่เหมาะสมกับกิจการและเกณฑก์ารช่วยเหลอื
ไม่ครอบคลมุแรงงานกลุม่นี ้
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3. ควรทบทวนมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาว่าเพียงพอต่อการด ารงชีพของประชาชน
ที่เดือดรอ้นจากวิกฤติโควิด-19 หรือไม่ การช่วยเหลือเงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิง้กนั ควรเพิ่ม
เงินช่วยเหลือเยียวยาใหส้อดคลอ้งกบัค่าครองชีพในปัจจบุนัที่สงูขึน้เรื่อง ๆ 

4. ควรมีการวางแผนในอนาคตเพื่อรบัมือกบัการแพร่ระบาดระลอกใหม่ มีการเตรียม
มาตรการส าหรบัควบคมุโรคระบาดที่มีประสิทธิภาพ ควรเป็นมาตรการที่กระทบกบัความเป็นอยู่ของ
ประชาชนนอ้ยที่สุด และมีมาตรการเยียวยาประชาชนที่ดีกว่านี ้ใหค้รอบคลมุถึงทุกคนและเพียงพอ
กบัการด ารงชีพ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยต่อนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
1. จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ

ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยควรมีการวางแผนธุรกิจที่สามารถปรบัตวัและรบัมือกับการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอด เนื่องจากไม่สามารถคาดเดาไดว้่าจะมีการกลบัมาแพร่ระบาดอีกครัง้
เมื่อไหร ่ 

2. เจา้ของสถานประกอบการนวดแผนไทยควรมีการก าหนดนโยบายและขอ้ปฏิบติั
ของพนักงานอย่างเคร่งครดัภายใตแ้นวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดโอกาสใน
การแพร่เชื่อโควิด-19 และสรา้งความมั่นใจระหว่างพนกังานใหบ้ริการนวดแผนไทยกบัลกูคา้ที่เขา้มา
ใชบ้รกิารอีกดว้ย 

3. ควรมีการก าหนดนโยบายชดเชยเยียวลกูจา้งของตนอย่างชดัเจน ในกรณีเลิกจา้งงาน 
4. การคาดการณข์องนกัวิชาการไดก้ล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะยงัอยู่

ไปสกัพัก เจา้ของสถานประกอบการบริการนวดแผนไทยสามารถปรบัตัวและวางแผนการด าเนินธุรกิจ
ภายใตแ้นวคิดการใชช้ีวิตปกติใหม่หรือ New Normal ซึ่งสามารถปรบัเปลี่ยนใหส้อดคลอ้งกับ
การใชช้ีวิตประจ าวนัไดไ้ม่ยาก 

ปัญหาและอุปสรรคในการท างานวิจัย 
1. ในช่วงที่ท าการสมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่างนายจา้ง เจา้ของสถานประกอบการหรือผูม้ีอ  านาจ

กระท าแทนนายจา้ง ลกูจา้งหรือผูใ้ชแ้รงงาน และเจา้หนา้ที่แรงงานหรือเจา้หนา้ที่หน่วยงานภาครฐั
เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าใหม้ีอุปสรรคในการนัดสมัภาษณแ์ละเก็บขอ้มูล 
เนื่องจากการพบปะที่ตอ้งมีระยะห่างทางสงัคมเพื่อลดโอกาสการแพรเ่ชือ้ 

2. การสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่างนีเ้ป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด 
ท าใหค้วามคิดเห็นในบทสมัภาษณอ์าจมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิไปบา้ง ตามทศันคติ
ของผูใ้หส้มัภาษณก์ลุม่นี ้
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรเก็บขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างของผูท้ี่เขา้มาใชบ้ริการนวดหรือผูท้ี่เคยใชบ้รกิารนวดแผนไทย 

เพื่อจะไดศ้ึกษาปัญหาอีกแง่มมุหนึ่งของผูใ้ชบ้ริการนวดแผนไทยไดพ้บเจอ และน ามาวิเคราะห์
ขอ้มลูเพิ่มประสิทธิภาพในการศกึษามากขึน้ 

2. ควรเก็บขอ้มลูผูใ้หส้มัภาษณท์ี่อยู่นอกพืน้ที่กรุงเทพมหานครดว้ย เพื่อศกึษาผลกระทบ
จากวิกฤติโควิด-19 ในวงกวา้งมากกว่านีแ้ละการวิเคราะหแ์นวทางการเยียวจะไดค้รอบคลมุต่อ
สถานประกอบการนอกพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

3. ในการสมัภาษณช์่วงที่มีสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจมีการปรบัเปลี่ยน
รูปแบบการใหส้ัมภาษณ์ผ่านช่องทางที่ลดการพบปะกัน เช่น การสมัภาษณท์างโทรศพัท ์การท า
แบบสอบถามออนไลน ์เป็นตน้ 
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แบบสัมภาษณ ์
การวิเคราะหปั์ญหาและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภท

นวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานครจากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 
 

แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึ่งของสารนิพนธ์ เรื่อง การวิเคราะหปั์ญหาและแนวทาง 
การช่วยเหลือเยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
ผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนทรวิโรฒ จัดท าเพื่อรวบรวม
ขอ้มูลปัญหาแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานครจากที่ไดร้บั
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19  เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาใหก้บัธุรกิจบรกิารประเภท
นวดแผนไทย 

โดยแบบสมัภาษณจ์ะแบบออกเป็น 3 สว่น คือ 
สว่นที่ 1 ความคิดเห็นและแนวทางการช่วยเหลือจากเจา้หนา้ที่แรงงาน/เจา้หนา้ที่

หน่วยงานภาครฐั 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและแนวทางการช่วยเหลือจากนายจา้ง/เจา้ของสถานประกอบการ/

ผูม้ีอ  านาจกระท าแทนนายจา้ง 
สว่นที่ 3 ปัญหา ผลกระทบและความคิดเห็นจากลกูจา้ง/ผูใ้ชแ้รงงาน 
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ค าถามส าหรับเจ้าหน้าทีแ่รงงาน/เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 
 

1. ชื่อ-นามสกลุ……………………………………………………………………………………… 
   ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………... 
   อาย.ุ...............ปี   ระดบัการศกึษา.........................................สถานภาพสมรส....................... 
   หน่วยงาน.................................................................................ระยะเวลาที่ท างาน.............ปี 
2. ลกูจา้งธุรกิจนวดแผนไทยในพืน้ที่ของท่านที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ประสบปัญหา
ลกัษณะใดบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
3. หน่วยงานของท่านไดใ้หค้วามช่วยเหลือลกูจา้งในธุรกิจนวดแผนไทยที่ไดร้บัผลกระทบจาก
วิกฤติโควิด-19 อย่างไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
4. แรงงานที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พอใจในการช่วยเหลือจากหน่วยงานของท่านเรื่อง
ใดบา้ง มากนอ้ยเพียงใด เพราะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
5. ท่านประสบปัญหาและอปุสรรคในการใหค้วามช่วยเหลือลกูจา้งหรือไม่ 
 มี (ระบเุรื่องที่ท่านประสบ สาเหต ุและการแกปั้ญหา) 
เรื่องที่สบคือ 
1)…………………………………………………………………………………………………...... 
สาเหต…ุ……………………………………………………………………………………………... 
การแกปั้ญหา………………………………………………………………………………………... 
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2)…………………………………………………………………………………………………...... 
สาเหต…ุ……………………………………………………………………………………………... 
การแกปั้ญหา………………………………………………………………………………………... 
2)…………………………………………………………………………………………………...... 
สาเหต…ุ……………………………………………………………………………………………... 
การแกปั้ญหา………………………………………………………………………………………... 
 ไม่มี (เนื่องจาก) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
6. ท่านคิดว่าขณะนีค้วามช่วยเหลือท่ีกระทรวงแรงงานหรือภาครฐัใหก้บัลกูจา้งที่ไดร้บัผลกระทบ
จากโควิด-19 เพียงพอหรือไม่ เพราะอะไร 
 เพียงพอ (เนื่องจาก) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 ไม่เพียงพอ (เนื่องจาก) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
7. หน่วยงานของท่านไดม้ีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายใดบา้งใหก้บัธุรกิจนวดแผนไทยหลงั
รฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนใหเ้ปิดด าเนินการไดต้ามปกติ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ค าถามส าหรับนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ/ผู้มีอ านาจกระท าแทนนายจ้าง 
 

1. ชื่อ-นามสกลุ……………………………………………………………..................................... 
    ต าแหน่ง............................................................................................อายุ.........................ปี 
2. ชื่อสถานประกอบการ.......................................................................................................... 
3. สถานที่ตัง้ของสถานประกอบการ.......................................................................................... 
4. สถานประกอบกิจการนีเ้ริ่มด าเนินกิจการครัง้แรกในปี พ.ศ...................................................... 
หลงัจากรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนไดเ้ปิดด าเนินการเดือน........................................................ 
5. ท่านมีลกูจา้งจ านวน...........................คน ก่อนไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19  
    ปัจจบุนัท่านมีลกูจา้ง จ านวน.........................คน หลงัไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19  
6. กิจการของท่านไดร้บัผลกระทบอย่างไรบา้ง.........................................................................  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
มลูค่าความเสียหายที่ไดจ้ากวิกฤติโควิด-19............................................................................... 
7. ลกูจา้งในสถานประกอบการท่านไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 สว่นใหญ่ประสบปัญหาเก่ียวกบั
เรื่องใด.................................................................................................................................... 
8. ท่านใหค้วามช่วยเหลือลกูจา้งของท่านหรือไม่ 
 ให ้(ระบุความช่วยเหลือที่ท่านใหก้บั
ลกูจา้ง).........................................................................…………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………… 
 ไม่ให(้เนื่องจาก)................................................................................................................ 
………………….…………………………………………………………………………………… 
9. ท่านประสบปัญหาและอปุสรรคในการใหค้วามช่วยลกูจา้งหรือไม่ 
 มี (ระบเุรื่องที่ท่านประสบ สาเหต ุและการแกปั้ญหา) 
เรื่องที่สบคือ 
1)........................................................................................................................................... 
สาเหต…ุ……………………………………………………………………………………………... 
การแกปั้ญหา………………………………………………………………………………………... 
2)........................................................................................................................................... 
สาเหต…ุ……………………………………………………………………………………………... 
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การแกปั้ญหา………………………………………………………………………………………... 
3)........................................................................................................................................... 
สาเหต…ุ……………………………………………………………………………………………... 
การแกปั้ญหา………………………………………………………………………………………... 
 ไม่ม ี(เนื่องจาก) 
.............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
10. ท่านไดม้ีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายใดบา้งหลงัรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนใหเ้ปิด
ด าเนินการไดต้ามปกติใหก้บัธุรกิจของท่าน 
.............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
11. ท่านคิดว่าในอนาคตธุรกิจของท่านควรจะมีโครงการอะไรบา้งที่จะมาช่วยเหลือลกูจา้ที่ประสบ
ปัญหาหรือไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 
1)........................................................................................................................................... 
เพราะ..................................................................................................................................... 
2)........................................................................................................................................... 
เพราะ..................................................................................................................................... 
12. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อธุรกิจของท่าน
หรือไม่ 
 เพียงพอ 
 ไม่เพียงพอ 
เพราะ..................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
13. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือผูใ้ชแ้รงงานเพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ 
 ไม่เพียงพอ 
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เพราะ..................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
14. ภาครฐัไดเ้ขา้มีสว่นช่วยเหลือสถานประกอบการท่านหรือไม่ อย่างไร 
 มี (ระบคุวามช่วยเหลือ) …………………………………………………………………….....  
 ไม่มี (ระบเุหตผุล)............................................................................................................. 
15. หลงัผ่านวิกฤติโควิด-19 ลกูจา้งในสถานประกอบการของท่านมีความตอ้งการเก่ียวกบัเรื่อง
ใดบา้ง 

1)............................................................................................................................. 
2)............................................................................................................................. 
3)............................................................................................................................. 
4)............................................................................................................................. 
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ค าถามส าหรับลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 
 

1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านท างานที่ (ระบชุื่อและสถานที่)..................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ต าแหน่ง....................................................................รายได.้...................................บาท/เดือน 
2. ปัจจบุนัประกอบอาชีพ 
 ว่างงาน 
 ท างาน (ระบชุื่อสถานที่ท างาน)......................................................................................... 
ต าแหน่ง.....................................................................รายได.้.............................บาท/เดือน 
3. ปัจจบุนัท่านมีอายุ.............................ปี 
4. ท่านส าเรจ็การศึกษาสดูสดุในระดบัใด.................................................. 
5. สถานภาพสมรสของท่าน..................................................................... 
    กรณีสมรสแลว้ ท่านมีบุตรจ านวน.......................................คน 
6. สมาชิกในครอบครวัของท่านที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัขณะนี ้(รวมทัง้ตัวท่านดว้ย).........................คน 
    (ระบใุครบา้ง)...................................................................................................................... 
    ประกอบอาชีพมีรายได.้...................................................................................................คน 
7. ที่พกัอาศยัของท่านในปัจจบุนัจดัอยู่ประเภทใด 
 เช่าที่พกัอาศยั จ่ายค่าเช่า ค่าน า้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ..................บาท/ เดือน 
 บา้นท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน จ่ายค่าน า้ ค่าไฟ และอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ     
      .......................................บาท/เดือน 
 บา้นท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน จ่ายค่าน า้ ค่าไฟ และอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ 
      .......................................บาท/เดือน 
 บา้นพกัชั่วคราวที่จดัใหส้  าหรบัผูป้ระสบภยั 
 อ่ืน ๆ ........................................เสียค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้.......................................บาท/ 
    เดือน 
8. ภมูิล  าเนาเดิมท่านจงัหวดั..................................................................................................... 
9. นอกจากท่านมีใครบา้งเขา้มาช่วยเหลือจนุเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั 
 ไม่มี 
 มี (ระบ)ุ........................................................................................................................ 
10. ท่านจะตอ้งรบัภาระค่าใชจ้่ายใหก้บัใครบา้ง....................................................................... 
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11. ปัจจุบนัท่านมีรายไดเ้สริมจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
 ไม่มี 
 มี (ระบ)ุ.................................................รายไดเ้ฉลี่ย...........................................บาท/  
     เดือน 
12. ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่ 
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะ....................................................................... 
 เพียงพอและสามารถเก็บออมได ้เพราะ......................................................................... 
 ไม่เพียงพอ เพราะ........................................................................................................ 
13. ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
 ไม่มี 
  มี ระบุประเภทหนีส้ิน และจ านวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบา้น และผ่อนรถ เป็นตน้)..................  
      ......................................................................................................................................  
14. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
 ไม่มี 
  มี ระบุปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
      ปัญหา.............................................................................................................................. 
      ........................................................................................................................................ 
      แนวทางแกไ้ข.................................................................................................................... 
      ........................................................................................................................................ 
15. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้งหรือไม่ 
 ม ี
 ไม่มี 
      1) กรณีที่ถกูเลิกจา้งท่านแกปั้ญหาดว้ยตวัท่านเองอย่างไร (ระบกุารแกปั้ญหา)....................... 
      ........................................................................................................................................ 
      2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้ง ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งหรือไม่ 
       ไดร้บั (ระบคุวามช่วยเหลือ)......................................................................................  
       ไม่ไดร้บั เพราะ........................................................................................................ 
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16. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งและให้
ความช่วยเหลือดา้นใด 
 นายจา้ง..................................................................................................................... 
 ภาครฐั....................................................................................................................... 
 อ่ืน ๆ..........................................................................................................................  
17. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอปุสรรคอะไรบา้ง และแกไ้ขอย่างไร 
      1)..................................................................................................................................... 
      สาเหต.ุ............................................................................................................................. 
      การแกปั้ญหา.................................................................................................................... 
      2)..................................................................................................................................... 
      สาเหต.ุ............................................................................................................................. 
      การแกปั้ญหา.................................................................................................................... 
      3)..................................................................................................................................... 
      สาเหต.ุ............................................................................................................................. 
      การแกปั้ญหา.................................................................................................................... 
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่
อย่างไร 
 เพียงพอ 
 ไม่เพียงพอ 
      เพราะ............................................................................................................................... 
      ........................................................................................................................................ 
19. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหส้ถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบติัอย่างไร
หากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
.............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
20.จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบติัหรือนโยบายการ
ช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
……………………………………………………………………………………………………….. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ ์
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ผลการสัมภาษณน์ายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ/ผู้มีอ านาจกระท าแทนนายจ้าง 
 
เจ้าของกิจการร้านที ่1 
1. เพศ    ญ          
 ต าแหน่ง เจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัการสปา อายุ 50 ปี 
2. ชื่อสถานประกอบการ  A        
3. สถานที่ตัง้ของสถานประกอบการ กทม.      
4. สถานประกอบกิจการนีเ้ริ่มด าเนินกิจการครัง้แรกในปี         พ.ศ. 2547   
 หลงัจากรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนไดเ้ปิดด าเนินการเดือน มิ.ย. 2563   
 เพราะ พอค าสั่งผ่อนปรนมา เราก็เปิดรา้นเลย ธุรกิจเราก็ตอ้งเดินต่อไป     
5. ท่านมีลกูจา้งจ านวน 7 คน  ก่อนไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 
 ปัจจบุนัท่านมีลกูจา้ง จ านวน 4 คน หลงัไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 
6. กิจจการของท่านไดร้บัผลกระทบอย่างไรบา้ง ช่วงแรกเริ่มขาดรายไดจ้ากลกูคา้

ชาวต่างชาติ70% พอธุรกิจสปาถกูสั่งปิด ก็ขาดรรายไดห้นกัเลย    
 มลูค่าความเสียหายที่ไดจ้ากวิกฤติโควิด-19 ขาดทนุ100,000-150,000 ต่อดือน  
7. ลกูจา้งในสถานประกอบการท่านไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 สว่นใหญ่ประสบปัญหาเก่ียวกบั

เรื่องใดขาดรายไดจ้ากลกูคา้ที่หายไป ซึ่งรายไดป้กติมาจากค่าชั่วโมงและค่าทิป จากลกูคา้  
8. ท่านใหค้วามช่วยเหลือลกูจา้งของท่านหรือไม่ 
   ให ้(ระบคุวามช่วยเหลือที่ท่านใหก้บัลกูจา้ง)  ค่าจา้งยงัใหเ้ท่าเดิม ไม่ไดล้ดค่าจา้ง ท าให้

ลกูจา้งอยู่ได ้และพยายามกระตุน้ลกูคา้ประจ า สรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัลกูคา้   
  ไม่ให ้(เนื่องจาก)  
9. ท่านประสบปัญหาและอปุสรรคในการใหค้วามช่วยลกูจา้งหรือไม่ 
   มี (ระบเุรื่องที่ท่านประสบ สาเหต ุและการแกปั้ญหา) 
 เรื่องที่สบคือ 
 1) รายไดล้กูจา้งนอ้ยลง (จากค่าทิป) 
  สาเหต ุลกูคา้ลดนอ้ยลง        
  การแกปั้ญหา สรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัลกูคา้ประจ า/กระตุน้ลกูคา้ใหม่ในประเทศ  
10. ท่านไดม้ีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายใดบา้งหลงัรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนใหเ้ปิด

ด าเนินการไดต้ามปกติใหก้บัธุรกิจของท่าน 
 พยายามลดค่าใชจ้่ายที่ไม่ค่อยจ าเป็น       
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11. ท่านคิดว่าในอนาคตธุรกิจของท่านควรจะมีโครงการอะไรบา้งที่จะมาช่วยเหลือลกูจา้ที่
ประสบปัญหาหรือไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 

 1)  อยากใหป้รบัปรุงโครงการเราเที่ยวดว้ยกนัใหผู้ป้ระกอบการส่วนใหญ่เขา้ถึงและมีส่วนร่วมใน
โครงการมากขึน้         

 เพราะ จากโครงการเราเที่ยวดว้ยกนัที่รฐับาลจดัขึน้ ควรน าสถานที่ท่องเที่ยว/พกัผ่อน เขา้อยู่
ในโครงการดว้ย จะช่วยผูป้ระกอบการได ้ ที่ผ่านมาผูป้ระกอบการธุรกิจ สปา/นวด ไม่เคย
ไดร้บัความช่วยเหลือใด ๆ ท าใหปิ้ดกิจการกนัไปหลายแห่ง     

12. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อธุรกิจของท่าน
หรือไม่ 

  เพียงพอ 
   ไม่เพียงพอ 
 เพราะ ยงัไม่มีการช่วยเหลือจากภาครฐั หรือ จากกระทรวงสาธารณสขุ (สบส) ใดๆ จะขอ

แนะน าทาง สบส. ควรลด หรือ ยกเวน้ ค่าธรรมเนียมรายปีที่ผูป้ระกอบการตอ้งน าจ่ายทุกตน้ปี 
 ปัจจบุนัก็ยงัไม่มีการช่วยเหลือผูป้ระกอบการใด ๆ จึงไม่แปลกท่ีจะเห็นการปิดตวัไปของธุรกิจ

ประเภทนี ้          
13. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือผูใ้ชแ้รงงานเพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอ 
   ไม่เพียงพอ 
 เพราะ ลกูจา้งประกนัสงัคม ไม่ไดร้บัการเยียวยา     
14. ภาครฐัไดเ้ขา้มีสว่นช่วยเหลือสถานประกอบการท่านหรือไม่ อย่างไร 
  มี (ระบคุวามช่วยเหลือ)  
   ไม่มี (ระบเุหตผุล) ยงัไม่มีการช่วยเหลือผูป้ระกอบการใด ๆ เลย     
15. หลงัผ่านวิกฤติโควิด-19 ลกูจา้งในสถานประกอบการของท่านมีความตอ้งการเก่ียวกบัเรื่อง

ใดบา้ง 
 เยียวยาลกูจา้งที่อยู่ในระบบประกนัสงัคมบา้ง เช่น ลดค่าเบีย้ประกนั    
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เจ้าของกิจการร้านที ่2 
1. เพศ ช         
 ต าแหน่ง  เจา้ของรา้นนวดแผนไทย  อายุ 41 ปี 
2. ชื่อสถานประกอบการ B        
3. สถานที่ตัง้ของสถานประกอบการ กทม.      
4. สถานประกอบกิจการนีเ้ริ่มด าเนินกิจการครัง้แรกในปี   พ.ศ. 2558  
 หลงัจากรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนไดเ้ปิดด าเนินการเดือน มิ.ย. 2563   
 เพราะ เราเตรียมพรอ้มก่อนที่จะมีมาตรการผ่อนปรนออกมาอีก ใหส้ามารถเปิดกิจการได้

ทนัทีที่เขาประกาศออกมานะ พรอ้มปรบัตวัตามแนวปฏิบติัเพื่อความมั่นใจของตวัลกูจา้งเรา
เองและลกูคา้ดว้ย         

5. ท่านมีลกูจา้งจ านวน 5 คน ก่อนไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 
 ปัจจบุนัท่านมีลกูจา้ง จ านวน 4 คน หลงัไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 
6. กิจจการของท่านไดร้บัผลกระทบอย่างไรบา้ง ขาดรายไดต้อนที่ปิดรา้น 3 เดือนและผู้

มาใชบ้รกิารนวดแผนไทยลดลงหลงัจากท่ีเปิดรา้นอีกครัง้     
 มลูค่าความเสียหายที่ไดจ้ากวิกฤติโควิด-19 ประมาณ 100,000 บาท   
7. ลกูจา้งในสถานประกอบการท่านไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเก่ียวกบั

เรื่องใด    ขาดรา้ยไดจ้ากลกูคา้ที่เคยมานวด และทิปจากลกูคา้     
8. ท่านใหค้วามช่วยเหลือลกูจา้งของท่านหรือไม่ 
   ให ้(ระบคุวามช่วยเหลือที่ท่านใหก้บัลกูจา้ง)   ในช่วงรา้นปิด ใหเ้งินเดือนครึง่หนึ่งจากที่

เคยให ้          
  ไม่ให ้(เนื่องจาก)  
9. ท่านประสบปัญหาและอปุสรรคในการใหค้วามช่วยลกูจา้งหรือไม่ 
   มี (ระบเุรื่องที่ท่านประสบ สาเหต ุและการแกปั้ญหา) 
 เรื่องที่สบคือ 
 1)  การหมนุเงินในธุรกิจเพื่อที่จะจ่ายใหล้กูจา้งไดค้รบ     
 สาเหต ุ  ขาดรายไดจ้ากลกูคา้ที่เขา้มาใชบ้รกิาร      
 การแกปั้ญหา   พยายามลดค่าใชจ้่ายส่วนที่ไม่จ าเป็นลง     
10. ท่านไดม้ีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายใดบา้งหลังรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนใหเ้ปิด

ด าเนินการไดต้ามปกติใหก้บัธุรกิจของท่าน 
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 คงปรบัตวัและปฏิบติัตามมาตรการที่ก านดเพื่อลดการแพรเ่ชือ้โควิด-19 เพื่อใหท้ัง้ผูใ้หบ้รกิาร
และลกูคา้ที่ใชบ้รกิารมีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าจะไม่ติดโรควิด-19    

11 ท่านคิดว่าในอนาคตธุรกิจของท่านควรจะมีโครงการอะไรบา้งที่จะมาช่วยเหลือลกูจา้งที่
ประสบปัญหาหรือไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 

 1)  คงคิดท าการตลาดออนไลน ์        
 เพราะ   ตอ้งการโฆษณาเชิญชวนใหม้ีลกูคา้เขา้มารบับรกิารนวดแผนไทยมากขึน้   
12. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อธุรกิจของท่าน

หรือไม่ 
  เพียงพอ 
   ไม่เพียงพอ 
 เพราะ   รฐัช่วยผูป้ระกอบการนอ้ยมาก โดยเฉพาะธุรกิจเรา ขาดรายได ้มีหนีส้ิน   
13. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือผูใ้ชแ้รงงานเพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอ 
   ไม่เพียงพอ 
 เพรา   ลกูจา้งเราไม่มีประกนัสงัคม ยงัดีที่ไดเ้งิน 5,000 บาท จากโครงการเราไม่ทิง้กนั แต่ก็

นอ้ยกว่ารายไดท้ี่เขาเคยไดจ้ากเมื่อก่อน เขาไม่พอใช ้ง่าย ๆ เลย ใครจะไปอยู่ไหว เดือนละ 
5,000 บาท เขาไม่ไดต้วัคนเดียวกนันะ บางคนมีลกู มีครอบครวัแลว้ เขาไม่ไดต้วัคนเดียวเลย 

14. ภาครฐัไดเ้ขา้มีสว่นช่วยเหลือสถานประกอบการท่านหรือไม่ อย่างไร 
  มี (ระบคุวามช่วยเหลือ)  
   ไม่มี (ระบเุหตผุล) เราแทบไม่ไดร้บัการช่วยเหลืออะไรเลย     
15. หลงัผ่านวิกฤติโควิด-19 ลกูจา้งในสถานประกอบการของท่านมีความตอ้งการเก่ียวกับเรื่อง

ใดบา้ง 
 1)   เรื่องของค่าจา้ง เขาอยากไดร้ายไดเ้ท่าเดิม ตอนนีล้กูคา้นอ้ย รายไดก้็นอ้ย   
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เจ้าของกิจการร้านที ่3 
1. เพศ ญ         
 ต าแหน่ง เจา้ของสปา อายุ 57 ปี 
2. ชื่อสถานประกอบการ C        
3. สถานที่ตัง้ของสถานประกอบการ กทม      
4. สถานประกอบกิจการนีเ้ริ่มด าเนินกิจการครัง้แรกในปี พ.ศ. 2550    
 หลงัจากรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนไดเ้ปิดด าเนินการเดือน ก.ค.2563   
 เพราะ รา้นเราตอ้งการเวลาในการปรบัตวัตามประกาศที่เขาแจง้ออกมานะ มีทัง้อบรม

พนกังาน เตรียมของนู่นนี่นั่น ค่าใชจ้่ายก็สงูขึน้ มีหลายอย่างที่ท าใหเ้ราเปิดไม่ไดท้นัทีที่เขา
ประกาศผ่อนปรนออกมา        

5. ท่านมีลกูจา้งจ านวน 8 คน ก่อนไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 
 ปัจจบุนัท่านมีลกูจา้ง จ านวน 8 คน หลงัไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 
6. กิจจการของท่านไดร้บัผลกระทบอย่างไรบา้ง   ขาดรายไดจ้ากลกูคา้ชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ช่วงที่รา้นปิดก็ตอ้งแบกรบัค่าเช่ารา้น ค่าใชจ้่ายหลายอย่างยงัมีอยู่   
 มลูค่าความเสียหายที่ไดจ้ากวิกฤติโควิด-19 200,000 บาท    
7. ลกูจา้งในสถานประกอบการท่านไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเก่ียวกบั

เรื่องใด  ขาดรายไดท้ี่เป็นชั่วโมงนวดและทิปจากลกูคา้     
8. ท่านใหค้วามช่วยเหลือลกูจา้งของท่านหรือไม่ 
   ให ้(ระบคุวามช่วยเหลือที่ท่านใหก้บัลกูจา้ง)   ใหเ้งินเดือนในสว่นที่ไม่เก่ียวกบัชั่วโมง

นวดและใหช้่วยกนัขายสินคา้ในสปา เช่น สบู่ ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว เพื่อเป็นรายไดเ้สรมิให้
ลกูจา้งอีกทาง         

  ไม่ให ้(เนื่องจาก) 
9. ท่านประสบปัญหาและอปุสรรคในการใหค้วามช่วยลกูจา้งหรือไม่ 
   มี (ระบเุรื่องที่ท่านประสบ สาเหต ุและการแกปั้ญหา) 
 เรื่องที่สบคือ 
 1)  การท าธุรกิจคา้ขายแทนธุรกิจบรกิาร       
 สาเหต ุ  เพื่อตอ้งการหารายไดเ้สรมิใหท้างรา้นและลกูจา้ง     
 การแกปั้ญหา   ศกึษาและท าความเขา้ใจกบัการท าธุรกิจเพิ่มเติม    
 2)  การจ่ายเงินเดือนลกูจา้ง        
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 สาเหต ุ  รายไดล้ดลงเกิน 50% เลยท าใหก้ารจ่ายเงินเดือนตอ้งหมนุเงินดี ๆ    
 การแกปั้ญหา   ท าธุรกิจเสริม ขายผลิตภณัฑข์องสปาเราที่ท าเอง    
10. ท่านไดม้ีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายใดบ้างหลังรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนให้เปิด

ด าเนินการไดต้ามปกติใหก้บัธุรกิจของท่าน 
 คงหาช่องทางการท าธุรกิจดา้นการขายมากขึน้ เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได ้และปฏิบติัตาม

แนวทางปฏิบติัที่กระทรวงสาธารณสขุประกาศออกมานะ เพื่อลกูคา้จะไดม้ั่นใจ กลา้กลบัมา
ใชบ้รกิารจากรา้นเราอีก        

11 ท่านคิดว่าในอนาคตธุรกิจของท่านควรจะมีโครงการอะไรบ้างที่จะมาช่วยเหลือลูกจ้างที่
ประสบปัญหาหรือไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 

 1)  การช่วยเหลือในธุรกิจบริการ รฐัช่วยหนนุสว่นลดและช่วยโปรโมทธุรกิจนวดแผนไทย
และสปาใหม้ากขึน้         

 เพราะ   พอกลบัมาเปิดกิจการอีกครัง้ ลกูคา้เขา้รา้นนอ้ยมาก     
12. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อธุรกิจของท่าน

หรือไม่ 
  เพียงพอ 
   ไม่เพียงพอ 
 เพราะ    ถึงจะแย่งเบาภาระรายจ่ายไดบ้างสว่นแต่ก็เยียวยาไม่พอ    
13. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือผูใ้ชแ้รงงานเพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอ 
   ไม่เพียงพอ 
 เพราะ    รฐัเยียวยาเขาไม่พอ เราตอ้งช่วยลูกจา้งเราเอง ใหเ้ขา้มาท างานเหมือนเดิมแค่ลด

ชั่วโมงท างานเพื่อรกัษาระยะห่าง รา้นก็พยายามหารายไดเ้สรมิอีกทาง  เราไม่ไดเ้ลิกจา้ง ตอ้ง 
ช่วยกนัไป เราช่วยเขา เขาช่วยเรา       

14. ภาครฐัไดเ้ขา้มีสว่นช่วยเหลือสถานประกอบการท่านหรือไม่ อย่างไร 
   มี (ระบุความช่วยเหลือ)   มาตการสินเชื่อดอกเบีย้ต ่า ใหเ้ราไดม้ีเงินมาหมุนเวียนบา้ง 

ไม่อย่างนัน้คงแย่กว่านี ้เรามีพนกังานหลายคนที่ตอ้งใหเ้งินเดือน ช่วยประคองกนัไป  
  ไม่มี (ระบเุหตผุล)  
15. หลงัผ่านวิกฤตโควิด-19 ลกูจา้งในสถานประกอบการของท่านมีความตอ้งการเก่ียวกบัเรื่องใดบา้ง 
   อยากใหม้ีลกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารมากขึน้       
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เจ้าของกิจการร้านที ่4 
1. เพศ ญ         
 ต าแหน่ง เจา้ของรา้นนวดแผนไทย  อายุ 38 ปี 
2. ชื่อสถานประกอบการ    D        
3. สถานที่ตัง้ของสถานประกอบการ  กทม     
4. สถานประกอบกิจการนีเ้ริ่มด าเนินกิจการครัง้แรกในปี  พ.ศ. 2561  
 หลงัจากรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนไดเ้ปิดด าเนินการเดือน ก.ย. 2563   
 เพราะ รา้นเราแทบไม่เหลือเงินทนุเลย เพราะภาระค่าเช่ารา้น ค่าน า้ค่าไฟ ระหว่างที่ปิด พอมี

ประกาศใหเ้ปิดกิจการต่อได ้เราก็ตอ้งหาเงินทนุใหม่ กว่าจะตัง้ตวัไดก้็ใชเ้วลา เรากลบัมาเลย
ทนัทีไม่ได ้          

5. ท่านมีลกูจา้งจ านวน 2 คน ก่อนไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 
 ปัจจบุนัท่านมีลกูจา้ง จ านวน 1 คน หลงัไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 
6. กิจจการของท่านไดร้บัผลกระทบอย่างไรบา้ง หลงัจากที่รา้นถูกสั่งปิด เราไม่มีรายไดเ้ลย ก็

ตอ้งปิดรา้นไปหาท างานอย่างอื่น        
 มลูค่าความเสียหายที่ไดจ้ากวิกฤติโควิด-19 80,000 บาท    
7. ลกูจา้งในสถานประกอบการท่านไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเก่ียวกับ

เรื่องใด.ลูกจ้างต้องตกงานทั้ง 2 คน เพราะเราไม่รู ้ว่าจะมีก าลังมาเปิดร้านอีกมั้ย ถ้ามี
มาตรการผ่อนปรนแลว้ เขาก็ตกงานไม่มีรายไดเ้ลย  คงตอ้งไปหางานที่อ่ืน   

8. ท่านใหค้วามช่วยเหลือลกูจา้งของท่านหรือไม่ 
  ให ้(ระบุความช่วยเหลือที่ท่านใหก้บัลกูจา้ง) 
   ไม่ให ้(เนื่องจาก)     เราขาดทนุและกูเ้งินมาท ารา้น ไม่มีเงินชดเชยใหล้กูจา้ง   
9. ท่านประสบปัญหาและอปุสรรคในการใหค้วามช่วยลกูจา้งหรือไม่ 
   มี (ระบเุรื่องที่ท่านประสบ สาเหต ุและการแกปั้ญหา) 
 เรื่องที่สบคือ 
 1)  ไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยใหล้กูจา้งได ้
 สาเหต ุ  มีหนีส้ิน         
 การแกปั้ญหา  ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ตอ้งใหล้กูจา้งออกแบบที่เราก็จ่ายชดเชยเขาไม่ได ้
10. ท่านไดม้ีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายใดบา้งหลงัรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนใหเ้ปิด

ด าเนินการไดต้ามปกติใหก้บัธุรกิจของท่าน 
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 คงจา้งลกูจา้งนอ้ยลงและลดภาระค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการใหบ้รกิารที่ไม่จ าเป็น   
11 ท่านคิดว่าในอนาคตธุรกิจของท่านควรจะมีโครงการอะไรบา้งที่จะมาช่วยเหลือลกูจา้ที่

ประสบปัญหาหรือไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 
 1)  ท าโปรโมชั่นลดราคาเพื่อจงูใจลกูคา้       
 เพราะ ตอนนีล้กูคา้นอ้ยลงมาก อยากใหเ้ขากลบัมาใชบ้ริการเราเหมือนเมื่อก่อน   
12. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อธุรกิจของท่าน

หรือไม่ 
  เพียงพอ 
   ไม่เพียงพอ 
 เพราะ  ไม่ไดช้่วยสนบัสนนุอะไรเลย ธุรกิจเราแทบลม้     
13. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือผูใ้ชแ้รงงานเพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอ 
   ไม่เพียงพอ 
 เพราะ  ลกูจา้เราไดเ้งินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือนแต่เขาก็ยงัไม่พอใชจ้่าย เขามีครอบครวั

ตอ้งดแูล          
14. ภาครฐัไดเ้ขา้มีสว่นช่วยเหลือสถานประกอบการท่านหรือไม่ อย่างไร 
   มี (ระบุความช่วยเหลือ)   ไดพ้กัเงินกู ้ช่วยชะลอเวลาจ่ายไดบ้า้ง ลดภาระค่าใชจ้่ายได้

ในช่วงที่เราไม่มีรายรบัเลย        
  ไม่มี (ระบเุหตผุล) 
15. หลงัผ่านวิกฤติโควิด-19 ลกูจา้งในสถานประกอบการของท่านมีความตอ้งการเก่ียวกับเรื่อง

ใดบา้ง 
 1)  เงินชดเชยจากทางรา้น หากมีกรณีเลิกจา้งอีก      
 2)  เงินเยียวาจากรฐับาลใหเ้พียงพอต่อการด ารงชีวิต      
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เจ้าของกิจการร้านที ่5 
1. เพศ ช         
 ต าแหน่ง เจา้ของกิจการสปา อายุ 45 ปี 
2. ชื่อสถานประกอบการ    E        
3. สถานที่ตัง้ของสถานประกอบการ กทม.      
4. สถานประกอบกิจการนีเ้ริ่มด าเนินกิจการครัง้แรกในปี    พ.ศ. 2559    
 หลงัจากรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนไดเ้ปิดด าเนินการเดือน มิ.ย.2563   
 เพราะ สามารถเปิดไดเ้ลยทนัทีพรอ้มท าตามมาตรการที่เขาออกมานะ อยากใหม้ีรายไดเ้ขา้

รา้นไว ๆ           
5. ท่านมีลกูจา้งจ านวน 3 คน ก่อนไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 
 ปัจจบุนัท่านมีลกูจา้ง จ านวน 3 คน หลงัไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 
6. กิจจการของท่านไดร้บัผลกระทบอย่างไรบา้ง พอตอ้งหยดุกิจการไป 3 เดือน ขาด

รายไดจ้ากลกูคา้เยอะมาก และหลงัจากผ่อนปรนมาตรการ ลกูคา้ต่างชาติหาย   
 มลูค่าความเสียหายที่ไดจ้ากวิกฤติโควิด-19 80,000 บาท    
7. ลกูจา้งในสถานประกอบการท่านไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเก่ียวกบั

เรื่องใดเรื่องรายได ้ลดลงจากช่วงปกติ เพราะไดท้ิปจากและค่าชั่วโมงนวดดว้ย   
8. ท่านใหค้วามช่วยเหลือลกูจา้งของท่านหรือไม่ 
   ให ้(ระบคุวามช่วยเหลือที่ท่านใหก้บัลกูจา้ง)   จ่ายเงินเดือนใหป้กติ    
  ไม่ให ้(เนื่องจาก) 
9. ท่านประสบปัญหาและอปุสรรคในการใหค้วามช่วยลกูจา้งหรือไม่ 
   มี (ระบเุรื่องที่ท่านประสบ สาเหต ุและการแกปั้ญหา) 
 เรื่องที่สบคือ 
 1)  ตอ้งประคองจ่ายค่าจา้งลกูจา้งใหต้ลอด ไม่อยากใหเ้ขาออก    
 สาเหต ุ  ทางรา้นขาดรายรบัจากลกูคา้       
 การแกปั้ญหา   ดงึเงินเก็บออกมาจ่ายค่าจา้ง ช่วยกนัไป     
10. ท่านไดม้ีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายใดบ้างหลังรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนให้เปิด

ด าเนินการไดต้ามปกติใหก้บัธุรกิจของท่าน 
 คงตอ้งท าตามมาตรการตามที่ประกาศเพื่อลดการแพร่เชือ้โควิด-19 สรา้งความเชื่อมั่นใหล้กูคา้ 
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11 ท่านคิดว่าในอนาคตธุรกิจของท่านควรจะมีโครงการอะไรบา้งที่จะมาช่วยเหลือลูกจา้ที่ประสบ
ปัญหาหรือไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 

 1)   ยงัไม่มีแผนอะไร คงเปิดรา้นตามเดิมไปก่อน      
 เพราะ   เรายงัพอไปไหว รา้นเราไม่ใหญ่คงปรบัตวัอะไรไม่เยอะ ขอดไูปก่อน   
12. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อธุรกิจของท่าน

หรือไม่ 
  เพียงพอ 
   ไม่เพียงพอ 
 เพราะ  ไม่เพียงพอหรอก ขาดทนุกนัเป็นแถว รฐัแค่บอกว่าเปิด-ปิด ตอนไหน แต่ไม่มาลงพืน้ที่

ดเูลย          
13. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือผูใ้ชแ้รงงานเพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอ 
   ไม่เพียงพอ 
 เพราะ ลกูจา้งเรา กลายเป็นเราก็ตอ้งช่วยกนัเอง เงินเยียวยาพอช่วยไดบ้า้งแต่มนัไม่พอจรงิ ๆ  
14. ภาครฐัไดเ้ขา้มีสว่นช่วยเหลือสถานประกอบการท่านหรือไม่ อย่างไร 
  มี (ระบคุวามช่วยเหลือ)  
   ไม่มี (ระบเุหตผุล)   ไม่ไดร้บัการช่วยเหลือจากมาตการใด ๆ เลย    
15. หลงัผ่านวิกฤติโควิด-19 ลกูจา้งในสถานประกอบการของท่านมีความตอ้งการเก่ียวกับเรื่อง

ใดบา้ง 
 1) อยากใหร้ฐัใหค้วามเขา้ใจกบัประชาชนทั่วไปว่า สปาไม่ใช่สถานที่แพร่เชือ้ สามารถเขา้รบั

บรกิารได ้เรามีการปอ้งกนัตามมาตรฐาน พอเขาเขา้ใจผิดกนั ไม่ใช่แค่ไม่กลา้เขา้รา้นนะ บาง
คนนี่เหมือนไม่กลา้เขา้ใกลเ้ราเลย เหมือนกับข่าวของหมอพยาบาลแรก ๆ ที่คนก็กลัวเขา
เหมือนกนั แต่เราไม่ไดเ้สี่ยงขนาดนัน้ไง       

 2) อยากใหก้ารเยียวยาดา้นการเงินครอบคลมุมากกว่านี ้     
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เจ้าของกิจการร้านที ่6 
1. เพศ ญ         
 ต าแหน่ง เจา้ของรา้นนวดแผนไทย  อายุ 50 ปี 
2. ชื่อสถานประกอบการ F        
3. สถานที่ตัง้ของสถานประกอบการ กทม      
4. สถานประกอบกิจการนีเ้ริ่มด าเนินกิจการครัง้แรกในปี   พ.ศ. 2561   
 หลงัจากรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนไดเ้ปิดด าเนินการเดือน มิ.ย. 2563   
 เพราะ รา้นกลับมาเปิดไดห้ลังจากที่รฐัประกาศเลยนะ พรอ้มท าตามแนวทางที่สาธารณะสุข

ประกาศเลย ลกูจา้งเราก็มั่นใจ ลกูคา้ก็มั่นใจ แต่ก็ยากหน่อยตรงที่รายจ่ายเพิ่มขึน้    
5. ท่านมีลกูจา้งจ านวน   4 คน ก่อนไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 
 ปัจจบุนัท่านมีลกูจา้ง จ านวน 2 คน หลงัไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 
6. กิจจการของท่านไดร้บัผลกระทบอย่างไรบา้ง    รา้นปิดก็ไม่มีรายไดจ้ากหนา้รา้น พอ

ไดเ้ปิดอีกครัง้ลกูคา้ก็นอ้ยลงมาก แทบอยู่ไม่ไดเ้หมือนกนั     
 มลูค่าความเสียหายที่ไดจ้ากวิกฤติโควิด-19 90,000 บาท    
7. ลกูจา้งในสถานประกอบการท่านไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 สว่นใหญ่ประสบปัญหาเก่ียวกบั

เรื่องใด  เขาไม่มีมีรายไดจ้ากงานที่ท าเป็นอาชีพหลกั แต่ค่ากินค่าอยู่ยงัมีอยู่   
8. ท่านใหค้วามช่วยเหลือลกูจา้งของท่านหรือไม่ 
  ให ้(ระบุความช่วยเหลือที่ท่านใหก้บัลกูจา้ง)  
   ไม่ให ้(เนื่องจาก) เราไม่มีเงินทุนส ารองพอที่จะช่วยเหลือเงินชดเชยใหเ้ขาได ้เป็นธุรกิจ

เล็ก ๆ          
9. ท่านประสบปัญหาและอปุสรรคในการใหค้วามช่วยลกูจา้งหรือไม่ 
   มี (ระบเุรื่องที่ท่านประสบ สาเหต ุและการแกปั้ญหา) 
 เรื่องที่สบคือ 
 1)  ไม่ไดจ้่ายค่าชดเชยใหล้กูจา้งที่ออกงาน       
 สาเหต ุ ไม่มีเงินทนุส ารองจ่ายให ้       
 การแกปั้ญหา  ถา้หากสถานการณดี์ขึน้ เขาพรอ้มกลบัมาท างานเรายินดีรบั   
10. ท่านไดม้ีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายใดบา้งหลังรฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนใหเ้ปิด

ด าเนินการไดต้ามปกติใหก้บัธุรกิจของท่าน 
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ถา้ทางรฐัเขามีมาตรการอะไรใหเ้ราปฏิบติัตามแลว้สามารถกลบัมาเปิดธุรกิจต่อได ้เราพรอ้ม
จะท าตาม          

11 ท่านคิดว่าในอนาคตธุรกิจของท่านควรจะมีโครงการอะไรบา้งที่จะมาช่วยเหลือลกูจา้ที่
ประสบปัญหาหรือไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 

 1)  คงหาเงินชดเชยใหเ้ขาได ้หากรา้นปิดอีกครัง้      
 เพราะ  ปิดรอบนี ้เราไม่ทนัตัง้ตวั ไม่คิดว่าจะถูกสั่งปิดยาวดว้ย     
12. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อธุรกิจของท่าน

หรือไม่ 
  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
 เพราะ   เขาแทบไม่ไดล้งมาดปัูญหาของธุรกิจนวดแผนไทยเลย เหมือนถกูละเลย โดนรวบปิด

ไปพรอ้มกบัสถานบรกิารแบบอ่ืน        
13. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือผูใ้ชแ้รงงานเพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอ 
   ไม่เพียงพอ 
 เพราะ   ลกูจา้งเราไดเ้งิน 5,000 บาทจากโครงการเราไม่ทิง้กนันะ แต่เขาก็ไม่พอ คนที่ออก

จากเราไป เขาก็ไปท ามาหากินอาชีพอ่ืนแทนแลว้ ถา้ยงัรอใหร้ฐัประกาศเปิด ๆ ปิด ๆ แบบนี ้เขา
ก็ไม่ไหวเหมือนกนั         

14. ภาครฐัไดเ้ขา้มีสว่นช่วยเหลือสถานประกอบการท่านหรือไม่ อย่างไร 
  มี (ระบคุวามช่วยเหลือ)  
  ไม่มี (ระบเุหตผุล)  ที่เขาออกมาตรการช่วยเหลือมา เราไม่ไดเ้ขา้รว่มกบัเขาเลย มนัไม่

เหมาะสมกบัธุรกิจของเรา        
15. หลงัผ่านวิกฤติโควิด-19 ลกูจา้งในสถานประกอบการของท่านมีความตอ้งการเก่ียวกบัเรื่อง

ใดบา้ง 
 1)  เขาอยากไดเ้งินชดเชยที่เพียงพอกบัการใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนัเขาจรงิ ๆ    
 2)  อยากใหช้่วยเหลือธุรกิจใหก้ลบัมาเหมือนเดิมใหเ้รว็ที่สดุ     
  



  109 

ผลการสัมภาษณเ์จ้าหน้าทีแ่รงงาน/เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 
 
เจ้าหน้าทีท่่านที ่1 
1. ชื่อ-นามสกลุ   สมศรี นามสมมติุ        
 ต าแหน่ง นกัวิชาการประกนัสงัคม       
 อายุ     55 ปี   ระดบัการศกึษา ป.ตรี สถานภาพสมรส       สมรส   
 หน่วยงาน ประกนัสงัคม ระยะเวลาที่ท างาน      31 ปี 
2. ลกูจา้งธุรกิจนวดแผนไทยในพืน้ที่ของท่านที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ประสบปัญหา

ลกัษณะใดบา้ง ขาดรายไดเ้พราะรา้นนวดแผนไทยถกูสั่งปิดชั่วคราว   
3. หน่วยงานของท่านไดใ้หค้วามช่วยเหลือลกูจา้งในธุรกิจนวดแผนไทยที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติ

โควิด-19 อย่างไรบา้ง 
 ส าหรบัแรงงานที่มีประกนัสงัคม จะไดร้บัเงินเยียวยาคนละ 7,500 บาท    
4. แรงงานที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พอใจในการช่วยเหลือจากหน่วยงานของท่าน

เรื่องใดบา้ง มากนอ้ยเพียงใด เพราะอะไร 
 ส่วนใหญ่น่าจะพอใจ เพราะยงัไงค าสั่งปิด ก็ตอ้งปิด ดีกว่าไม่ไดเ้งินช่วยเหลือเลย ขาดรายได้

เปลา่ ๆ          
5. ท่านประสบปัญหาและอปุสรรคในการใหค้วามช่วยเหลือลกูจา้งหรือไม่ 
  มี (ระบเุรื่องที่ท่านประสบ สาเหต ุและการแกปั้ญหา) 
 เรื่องที่สบคือ 
 1)  การด าเนินงานชา้ ติดขดับา้ง        
 สาเหต ุ  ผูม้ีประกนัสงัคมสว่นหนึ่งไม่เขา้ใจระบบ       
 การแกปั้ญหา   ใหค้วามเขา้ใจกบัผูม้ีประกนัสงัคมว่าตอ้งด าเนินการ เดินเรื่องยงัไง เขาถึงจะ

ไดร้บัเงินเยียวยา         
6. ท่านคิดว่าขณะนีค้วามช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานหรือภาครฐัใหก้บัลกูจา้งที่ไดร้บัผลกระทบจาก

โควิด-19 เพียงพอหรือไม่ เพราะอะไร 
  เพียงพอ (เนื่องจาก) 
 เงินช่วยเหลือเยียวยาประกันสงัคมน่าจะสามารถช่วยประคองการเป็นอยู่ในช่วงที่รา้นถูกสั่ง

ปิดไปไดบ้า้ง ดีกว่าไม่มีรายรบัเขา้มาเลย       
  ไม่เพียงพอ (เนื่องจาก) 



  110 

7. หน่วยงานของท่านไดม้ีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายใดบา้งใหก้บัธุรกิจนวดแผนไทยหลงั
รฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนใหเ้ปิดด าเนินการไดต้ามปกติ 

 อาจปรบัลดเงินสมทบของผูป้ระกนัตนมาตรา 33 ลง และอาจมีการพิจารณาเงินเยียวยาอีก
ครัง้ว่าควรปรบัเพิ่มหรือไม่        

 
เจ้าหน้าทีท่่านที ่2 
1. ชื่อ-นามสกลุ   สมศกัดิ ์นามสมมติุ       
 ต าแหน่ง พนกังานขา้ราชการ       
 อายุ     36 ปี   ระดบัการศกึษา    ป.ตรี สถานภาพสมรส       สมรส    
 หน่วยงาน  ส  านกังานประกนัสงัคม     ระยะเวลาที่ท างาน 11 ปี 
2. ลกูจา้งธุรกิจนวดแผนไทยในพืน้ที่ของท่านที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ประสบปัญหา

ลักษณะใดบ้าง ส่วนใหญ่เลยจะเป็นปัญหาเรื่องรายได้ที่ขาดไประหว่างการปิดรา้นครั้งนี ้
แหละครบั ท าใหเ้ขาขาดรายไดก้นั เขาก็อยากไดเ้งินเยียวยาจากประกนัสงัคมมาช่วยจุนเจือ
ในครอบครวั          

3. หน่วยงานของท่านไดใ้หค้วามช่วยเหลือลกูจา้งในธุรกิจนวดแผนไทยที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติ
โควิด-19 อย่างไรบา้ง 

 ส าหรบัลกูจา้งที่มีประกันสงัคมก็ไดร้บัเงินช่วยเหลือคนละไม่เกิน 7,500 บาทครบั ไดล้ดการ
จ่ายเงินสมทบผูป้ระกนัตน        

4. แรงงานที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พอใจในการช่วยเหลือจากหน่วยงานของท่าน
เรื่องใดบา้ง มากนอ้ยเพียงใด เพราะอะไร 

 ก็มีทัง้พอใจและไม่พอใจนะครบั ในส่วนที่พอใจ เขาก็เขา้ใจสถานการณโ์รคระบาดนีแ้ละพอใจที่
ไดเ้งินเยียวยาของประกนัสงัคม แต่บางสว่นที่ไม่พอใจก็เพราะเงินเยียวยานอ้ยกว่าที่เขาจะหา
ได ้เขาไม่พอใช ้         

5. ท่านประสบปัญหาและอปุสรรคในการใหค้วามช่วยเหลือลกูจา้งหรือไม่ 
  มี (ระบเุรื่องที่ท่านประสบ สาเหต ุและการแกปั้ญหา) 
 เรื่องที่สบคือ 
 1)   การด าเนินงานลา่ชา้        
 สาเหต ุ  จากระบบราชการที่ด  าเนินงานเป็นขัน้ตอน ทกุอย่างตอ้งใชเ้วลา    
 การแกปั้ญหา    พยายามเรง่กระบวนการใหเ้ร็วที่สดุเท่าที่จะท าไดค้รบั    
 2)  ผูป้ระกนัตนที่เป็นแรงงานในธุรกิจนวดเขา้ถึงขอ้มลูของหน่วยงานไม่ครบถว้น   
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 สาเหต ุ  ปัญหาการประชาสมัพนัธแ์ละการเขา้ถึงอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสข์องบางท่าน  
 การแกปั้ญหา   ปรบัการประชาสมัพนัธใ์หค้รอบคลมุและเขา้ถึงผูป้ระกนัตนมากที่สดุ  
6. ท่านคิดว่าขณะนีค้วามช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานหรือภาครฐัใหก้บัลกูจา้งที่ไดร้บัผลกระทบ

จากโควิด-19 เพียงพอหรือไม่ เพราะอะไร 
  เพียงพอ (เนื่องจาก) 
  ไม่เพียงพอ (เนื่องจาก) 
 ผมว่าไม่เพียงพอหรอกครบั เราเยียวยาไดแ้ค่เงินบางสว่น ไม่เพียงพออยู่แลว้   
7. หน่วยงานของท่านไดม้ีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายใดบา้งใหก้บัธุรกิจนวดแผนไทยหลงั

รฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนใหเ้ปิดด าเนินการไดต้ามปกติ 
 น่าจะปรบัลดเงินสมทบผูป้ระกนัตนนะครบั ช่วยเหลือค่าใชจ้่ายช่วงนัน้ และคงมีการพดูคยุ

เรื่องเงินชดเชยเยียวยาอีกครัง้จากปัญหารอ้งเรียนว่าไม่เพียงพอ    
 
เจ้าหน้าทีท่่านที ่3 
1. ชื่อ-นามสกลุ สมจิต นามสมมติุ        
 ต าแหน่ง นกัวิชาการ        
 อายุ      33 ปี   ระดบัการศกึษา ป.ตรี สถานภาพสมรส     โสด   
 หน่วยงาน      กระทรวงการคลงั ระยะเวลาที่ท างาน      7 ปี 
2. ลกูจา้งธุรกิจนวดแผนไทยในพืน้ที่ของท่านที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ประสบปัญหา

ลกัษณะใดบา้ง   ที่พบสว่นใหญ่เลยจะเป็นเรื่องของรายไดท้ี่เขาขาดไปนะคะ ท าใหก้ระทบต่อ
ความเป็นอยู่ อาชีพเขาถกูสั่งหยดุงานหมด รายรบัเขาไม่มีเลยค่ะ    

3. หน่วยงานของท่านไดใ้หค้วามช่วยเหลือลกูจา้งในธุรกิจนวดแผนไทยที่ไดร้บัผลกระทบจาก
วิกฤติโควิด-19 อย่างไรบา้ง 

 ส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกันตนและไม่ไดร้บัการช่วยเหลือเยียวยาจากประกันสงัคม ก็จะมี
เงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน จากโครงการเราไม่ทิง้กัน และยังมีมาตรการ
ช่วยเหลืออ่ืน ๆ เช่น ลดค่าน า้ค่าไฟ, เงินสมทบประกนัสงัคม, โครการสินเชื่อฉุกเฉินต่าง ๆ นะ
คะ สามารถติดตามประกาศของทางกระทรวงไดค่้ะ      

4. แรงงานที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พอใจในการช่วยเหลือจากหน่วยงานของท่าน
เรื่องใดบา้ง มากนอ้ยเพียงใด เพราะอะไร 
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 คิดว่าน่าจะพอใจในระดบันึงเลย เงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือนนี่อาจจะพอช่วยไดบ้า้ง สว่น
ใครมีปัญหาหนีส้ินก็พอจะผ่อนผันไปไดบ้า้งค่ะ บางส่วนก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่เพราะอาจไม่
ครอบคลมุทกุคน บางคนไม่ไดร้บัสิทธิ์เพราะไม่เขา้เกณฑท่ี์ไดต้ัง้ไวค่้ะ    

5. ท่านประสบปัญหาและอปุสรรคในการใหค้วามช่วยเหลือลกูจา้งหรือไม่ 
  มี (ระบเุรื่องที่ท่านประสบ สาเหต ุและการแกปั้ญหา) 
 เรื่องที่สบคือ 
 1)  ประชาชนเขา้ใจผิดพลาดจากประกาศ อาจซบัซอ้น ท าความเขา้ใจยาก   
 สาเหต ุ   ประกาศจากทางรฐัอาจมีเงื่อนไขเยอะ ภาษาเป็นทางการ ประชาชนอาจเขา้ใจยาก 
 การแกปั้ญหา ท าประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบที่เขา้ใจง่ายท่ีสดุ     
 2) ประชาชนบางสว่นเขา้ไม่ไดร้บัสิทธิ์โครงการเราไม่ทิง้กนั     
 สาเหต ุ  ประชาชนบางส่วนเขา้ไม่ถึงอินเตอรเ์น็ตหรืออปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสใ์นการสมคัรรบัสิทธิ์

โครงการเราไม่ทิง้กนั         
 การแกปั้ญหา    คงตอ้งหารือกนัต่อไปส าหรบัแกไ้ขปัญหานีค่้ะ     
6. ท่านคิดว่าขณะนีค้วามช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานหรือภาครฐัใหก้บัลกูจา้งที่ไดร้บัผลกระทบ

จากโควิด-19 เพียงพอหรือไม่ เพราะอะไร 
  เพียงพอ (เนื่องจาก) 
  ไม่เพียงพอ (เนื่องจาก) 
 เราคงบอกไม่ไดว้่าเพียงพอแลว้ เพราะมีประชาชนสวนนึงเลยที่ยงัเขา้มารอ้งเรียนนะคะว่าเงิน

เยียวยานัน้ไม่เพียงพอ และก็ยงัไม่สามารถใหไ้ดค้รบทกุคนดว้ย ไม่ทั่วถึงคนที่เดือดรอ้นจรงิ ๆ 
7. หน่วยงานของท่านไดม้ีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายใดบา้งใหก้บัธุรกิจนวดแผนไทยหลงั

รฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนใหเ้ปิดด าเนินการไดต้ามปกติ 
 คงตอ้มีการหารือกันต่อไปว่าจะแกปั้ญหานีอ้ย่างไรนะคะ อาจจะเพิ่มเงินเยียวยาและใหเ้งิน

เยียวยาครอบคลมุผูเ้ดือดรอ้นมากกว่านี ้ทุกคนไดร้บัผลกระทบจริงๆจากการแพร่ระบาดโรค
โควิด-19          
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เจ้าหน้าทีท่่านที ่4 
1. ชื่อ-นามสกลุ   สมบติั นามสมมติุ        
 ต าแหน่ง นกัวิชาการ        
 อาย ุ    46 ปี   ระดบัการศกึษา ป.ตรี สถานภาพสมรส     สมรส   
 หน่วยงาน    กระทรวงการคลงั ระยะเวลาที่ท างาน     23      ปี 
2. ลกูจา้งธุรกิจนวดแผนไทยในพืน้ที่ของท่านที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ประสบปัญหา

ลกัษณะใดบา้ง   ขาดรายได ้รา้นถกูสั่งปิด ไม่มีผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร บางคนมีหนีส้ินดว้ยก็ยิ่งล  าบาก 
3. หน่วยงานของท่านไดใ้หค้วามช่วยเหลือลกูจา้งในธุรกิจนวดแผนไทยที่ไดร้บัผลกระทบจาก

วิกฤติโควิด-19 อย่างไรบา้ง 
 จากมาตรการเยียวยาที่ไดป้ระกาศออกมานัน้ก็ช่วยเรื่องเงินในโครงการเราไม่ทิง้กัน จ านวน 

5,000 บาท รวม 3 เดือน เป็น 15,000 บาท และมาตรการอ่ืน ๆ อย่างพวกลดภาระภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา ใหส้ินเชื่อพิเศษ ประมาณนีค้รบั      

4. แรงงานที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พอใจในการช่วยเหลือจากหน่วยงานของท่าน
เรื่องใดบา้ง มากนอ้ยเพียงใด เพราะอะไร 

 หลายส่วนพอใจนะครบั เพราะไดม้าตรการเยียวยาให ้ 3 เดือนเลย หลังจาก 3 เดือน เขา
อาจจะไดก้ลบัมาเปิดกิจการอีกครัง้ แต่ก็ตอ้งดสูถานการณด์ว้ยนะ และยงัมีมาตรการที่ช่วย
ลดภาระค่าใชจ้่ายไดพ้อสมควร        

5. ท่านประสบปัญหาและอปุสรรคในการใหค้วามช่วยเหลือลกูจา้งหรือไม่ 
  มี (ระบเุรื่องที่ท่านประสบ สาเหต ุและการแกปั้ญหา) 
 เรื่องที่สบคือ 
 1)  เรื่องการเปิดระบบใหล้งทะเบียนโครงการเราไม่ทิง้กนั มีประชาชนกลุม่นึง หาผลประโยชน์

โดยการช่วยเหลือคนที่มีมีคณุสมบติัตามเกณฑล์งทะเบียน แลว้หกัหวัคิว มนัเอาเปรียบคน
เดือดรอ้นอยู่          

 สาเหต ุ  เป็นช่องว่างของระบบออนไลน ์เพราะคนกลุม่นึงก็ไม่สามารถเขา้ถึงระบบไดด้ว้ย
ตวัเอง จากความไม่เขา้ใจเทคโนโลยี       

 การแกปั้ญหา   หากใครที่โดนหลอกดว้ยกรณีนี ้ใหไ้ปแจง้ความกบัเจา้หนา้ที่   
6. ท่านคิดว่าขณะนีค้วามช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานหรือภาครฐัใหก้บัลกูจา้งที่ไดร้บัผลกระทบจาก

โควิด-19 เพียงพอหรือไม่ เพราะอะไร 
  เพียงพอ (เนื่องจาก) 
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 คิดว่าเพียงพอในสถานการณฉ์กุเฉินแบบนี ้ทางรฐัก็พยายามช่วยเหลือทกุท่านอย่างเต็มที่ ไม่
อยากใหป้ระชาชนเดือดรอ้น ปัญหาปากทอ้งของทกุท่านตอ้งไดร้บัการเยียวยาอย่างเต็มที่
ครบั            

7. หน่วยงานของท่านไดม้ีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายใดบา้งใหก้บัธุรกิจนวดแผนไทยหลงั
รฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนใหเ้ปิดด าเนินการไดต้ามปกติ 

 เราอาจจะหามาตรการที่ครอบคลมุมากกว่านี ้ก็ตอ้งปรบัตามที่ประชาชนรอ้งเรียนมาในตอนนี ้
เพราะมีบางส่วนยงัรอ้งเรียนว่าตนเองไม่ไดร้บัสิทธิ์เงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิง้กนั อาจจะมี
โครงการอ่ืน ๆ ตามมานะ        

 
เจ้าหน้าทีท่่านที ่5 
1. ชื่อ-นามสกลุ  สมคิด นามสมมติุ        
 ต าแหน่ง  นกัวิชาการ         
 อายุ      26 ปี   ระดบัการศกึษา     ป.ตรี      สถานภาพสมรส     โสด    
 หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสขุ ระยะเวลาที่ท างาน       2 ปี 
2. ลกูจา้งธุรกิจนวดแผนไทยในพืน้ที่ของท่านที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ประสบปัญหา

ลกัษณะใดบา้ง    รา้นนวดแผนไทย สปาถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดเชือ้
โควิด-19 ท าใหข้าดรายไดห้นัก บางคนก็ตกงาน ดูออกเลยว่าหลายคนเขาเครียดและกังวล   
ว่าเขาจะไปท าอะไรดี เหมือนโดนหา้มท ามาหากินเลย     

3. หน่วยงานของท่านไดใ้หค้วามช่วยเหลือลกูจา้งในธุรกิจนวดแผนไทยที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติ
โควิด-19 อย่างไรบา้ง    หลงัจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดเบาลง ไดม้ีค  าสั่งใหส้ามารถเปิด
กิจการไดป้กติภายใตม้าตรการของกระทรวงสาธรณะสขุ     

4. แรงงานที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พอใจในการช่วยเหลือจากหน่วยงานของท่าน
เรื่องใดบา้ง มากน้อยเพียงใด เพราะอะไร     พอใจในส่วนของมาตรการที่ออกมาให้ปฏิบัติ
ตาม ท าใหแ้รงงานนวดแผนไทยมีความมั่นใจระดบันึงว่าจะปลอดภยัจากโควิด-19 จากกลุ่ม
ลกูคา้ และช่วยสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ลุม่ลกูคา้ดว้ยระดบัหน่ึง     

5. ท่านประสบปัญหาและอปุสรรคในการใหค้วามช่วยเหลือลกูจา้งหรือไม่ 
  มี (ระบเุรื่องที่ท่านประสบ สาเหต ุและการแกปั้ญหา) 
 เรื่องที่สบคือ    ค าสั่งใหปิ้ดกิจการนานเกินไป ท าใหแ้รงงานขาดรายได ้    
 สาเหต ุ  เพื่อลดการแพรร่ะบาดเชือ้โควิด-19      
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 การแกปั้ญหา   เมื่อการระบาดลดลง จึงมีค าสั่งใหส้ามารถด าเนินกิจการไดภ้ายใตม้าตรการ
ควบคมุ          

 2)  การลงพืน้ที่ติดตามเพื่อประเมินความเสี่ยงของรา้นนวดสปา     
 สาเหต ุ  อปุสรรคในการเดินทางและตอ้งลงหลายพืน้ที่ อาจมีความยุ่งยากหลายอย่าง  
 การแกปั้ญหา  พยายามลงพืน้ที่และส ารวจใหไ้ดม้ากที่สดุเพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบัการออก

นโยบายต่อไป          
6. ท่านคิดว่าขณะนีค้วามช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานหรือภาครฐัใหก้บัลกูจา้งที่ไดร้บัผลกระทบ

จากโควิด-19 เพียงพอหรือไม่ เพราะอะไร 
  เพียงพอ (เนื่องจาก) 
  ไม่เพียงพอ (เนื่องจาก) 
 เงินช่วยเหลือเยียวยาที่ใหแ้รงงานน้อยกว่าที่แรงงานท างานไดเ้องต่อเดือน ท าใหแ้รงงานมี

ปัญหาดา้นการเงินและปากทอ้ง จริง ๆ ทางกระทรวงสาธารณสขุไดส้ั่งปิดพืน้ที่เสี่ยงต่าง ๆ ก็
เพื่อตอ้งการใหล้ดการแพรร่ะบาดของโควิด-19 แต่ก็ไปกระทบกบัการท ามาหากินหลายอาชีพ
เลย ไม่เฉพาะแค่อาชีพนวดแผนไทยครบั       

7. หน่วยงานของท่านไดม้ีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายใดบา้งใหก้บัธุรกิจนวดแผนไทยหลงั
รฐับาลมีมาตรการผ่อนปรนใหเ้ปิดด าเนินการไดต้ามปกติ 

 มีการก าหนดมาตรการและออกคู่มือใหธุ้รกิจนวดแผนไทยปฏิบติั ช่วยลดโอกาสการแพร่เชือ้
โควิด-19 เมื่อมีผูม้าใชบ้ริการ เพื่อความปลอดภยัและความสบายใจทัง้พนกังานนวดเองและ
ผูใ้ชบ้ริการนวดดว้ย และยงัคงประเมินพืน้ที่เสี่ยงอยู่เรื่อย ๆ นะ เพราะโรคระบาดยงัอยู่กบัเรา
ไปอีกระยะเลย มีโอกาสที่จะกลบัมาระบาดรอบใหม่ไดต้ลอด     
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ผลการสัมภาษณข์องลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 
 
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 1 
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านท างานที่ (ระบชุื่อและสถานที่)  ดอนเมือง กทม.   
 ต าแหน่ง      พนกังานนวด     รายได ้12,000-15,000 บาท/เดือน    
2. ปัจจบุนัประกอบอาชีพ 
  ว่างงาน 
  ท างาน (ระบชุื่อสถานที่ท างาน) ดอนเมือง กทม 
 ต าแหน่ง     หมอนวด    รายได ้9,000    บาท/เดือน 
3. ปัจจบุนัท่านมีอายุ   51   ปี เพศ ญ       
4. ท่านส าเรจ็การศึกษาสดูสดุในระดบัใด    ม.3       
5. สถานภาพสมรสของท่าน       สมรส       
 กรณีสมรสแลว้ ท่านมีบุตรจ านวน    2   คน 
6. สมาชิกในครอบครวัของท่านที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัขณะนี ้(รวมทัง้ตวัท่านดว้ย)  4   คน 
 (ระบใุครบา้ง) ตวัเอง สามี ลกูสาว 2 คน        
 ประกอบอาชีพมีรายได ้ 2  คน 
7. ที่พกัอาศยัของท่านในปัจจบุนัจดัอยู่ประเภทใด 
  เช่าที่พกัอาศยั จ่ายค่าเช่า ค่าน า้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ 7,000 บาท/เดือน 
  บา้นท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน จ่ายค่าน า้ ค่าไฟ และอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณบาท/เดือน 
  บา้นท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมสิทธิข์องท่าน จ่ายค่าน า้ ค่าไฟ และอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณบาท/เดือน 
  บา้นพกัชั่วคราวที่จดัใหส้  าหรบัผูป้ระสบภยั 
  อ่ืน ๆ     เสียค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้                    บาท/เดือน 
8. ภมูิล  าเนาเดิมท่านจงัหวดั นครราชสีมา       
9. นอกจากท่านมีใครบา้งเขา้มาช่วยเหลือจุนเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ   สามี         
10. ท่านจะตอ้งรบัภาระค่าใชข้จ่ายใหก้บัใครบา้ง  ลกู 2 คน 
11. ปัจจบุนัท่านมีรายไดเ้สรมิจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ   รายไดเ้ฉลี่ย  บาท/เดือน 
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12. ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่ 
  เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะ   ใชเ้ดือนชนเดือน ไม่เหลือเก็บ   
13. ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปุระเภทหนีส้ิน และจ านวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบา้น และผ่อนรถ เป็นตน้) 
14. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปัุญหาและแนวทางแกไ้ข 
15. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจา้งหรือไม่ 
  ม ี  ไม่มี 
16. จากเหตุการณโ์ควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งและให้

ความช่วยเหลือดา้นใด 
  นายจา้ง เงินเดือนชดเชยช่วงรา้นปิด 2 เดือน 
  ภาครฐั เขา้รว่มโครงการเราไม่ทิง้กนั 
  อ่ืน ๆ   
17. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอปุสรรคอะไรบา้ง และแกไ้ขอย่างไร 
 1)  รายรบันอ้ยลงจากเดิม        
 สาเหต ุ รา้นถูกสั่งปิด เงินจากทิปลกูคา้ก็ไม่ได ้      
 การแกปั้ญหา ไดร้บัการเยียวยาเงินจากนายจา้งและโครงการเราไม่ทิง้กนั   
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร 
  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
 เพราะ ยงัพอช่วยประคองไปได ้ดีกว่าไม่ไดเ้งินเลย      
19. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบัติ

อย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 มีการจ่ายเงินเดือนเหมือนเดิม เราขาดรายได ้แทบไม่พอใชเ้หมือนกนั    
20. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบาย  

การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 ถา้เพิ่มเงินเยียวยาใหเ้พียงพอต่อค่ากินค่าอยู่ได ้จะดีมาก     
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ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 2 
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านท างานที่ (ระบชุื่อและสถานที่)   ดอนเมือง กทม.   
 ต าแหน่ง      แค็ชเชียร ์     รายได ้ 6,000-8,000      บาท/เดือน 
2. ปัจจบุนัประกอบอาชีพ 
  ว่างงาน 
  ท างาน (ระบชุื่อสถานที่ท างาน) ดอนเมือง กทม 
 ต าแหน่ง     ผูใ้หบ้รกิาร     รายได ้15,000-25,000        บาท/เดือน 
3. ปัจจบุนัท่านมีอาย ุ   29   ปี เพศ      ญ       
4. ท่านส าเรจ็การศกึษาสดูสดุในระดบัใด    ปวส      
5. สถานภาพสมรสของท่าน     หมา้ย       
 กรณีสมรสแลว้ ท่านมีบตุรจ านวน    1   คน 
6. สมาชิกในครอบครวัของท่านที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัขณะนี ้(รวมทัง้ตวัท่านดว้ย)   5       คน 
 (ระบใุครบา้ง)         
 ประกอบอาชีพมีรายได ้      คน 
7. ที่พกัอาศยัของท่านในปัจจบุนัจดัอยู่ประเภทใด 
  เช่าที่พกัอาศยั จ่ายค่าเช่า ค่าน า้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ 5,000-8,000 

บาท/เดือน 
8. ภมูิล  าเนาเดิมท่านจงัหวดั    พทัลงุ       
9. นอกจากท่านมีใครบา้งเขา้มาช่วยเหลือจนุเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั 
  ไม่ม ี   มี (ระบ)ุ       
10. ท่านจะตอ้งรบัภาระค่าใชข้จ่ายใหก้บัใครบา้ง    บตุร   มารดา     
11.   ปัจจบุนัท่านมีรายไดเ้สรมิจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ    คา้ขายออนไลนเ์ล็กนอ้ย   รายไดเ้ฉลี่ย  2,500-3,000   บาท/เดือน 
12. ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่  
  เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะ  
  เพียงพอและสามารถเก็บออมได ้เพราะ  
  ไม่เพียงพอ เพราะ         
13. ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
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  ไม่มี 
  มี ระบปุระเภทหนีส้ิน และจ านวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบา้น และผ่อนรถ เป็นตน้) 
14. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปัุญหาและแนวทางแกไ้ข 
 ปัญหา   ขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน       
 แนวทางแกไ้ข    หาอาชีพเสรมิ        
15. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้งหรือไม่ 
  ม ี
  ไม่มี 
 1) กรณีที่ถกูเลิกจา้งท่านแกปั้ญหาดว้ยตวัท่านเองอย่างไร (ระบกุารแกปั้ญหา)  
 2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้ง ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งหรือไม่ 
 ไดร้บั (ระบคุวามช่วยเหลือ) 
 ไม่ไดร้บั เพราะ         

16. จากเหตุการณโ์ควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งและให้
ความช่วยเหลือดา้นใด 

  นายจา้ง   ช่วยเรื่องค่าจ่าง (ไม่ไดล้ด)       
  ภาครฐั  
  อ่ืน ๆ   
17. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอปุสรรคอะไรบา้ง และแกไ้ขอย่างไร 
 1)  ขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน        
 สาเหต ุลกูคา้นอ้ยลง         
 การแกปั้ญหา  หารายไดเ้สรมิ เช่นขายขนม      
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่

อย่างไร 
  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
 เพราะ ไม่ไดร้บัการเยียวยา        
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19. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบัติ
อย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 

 พยามยามกระตุน้หาลกูคา้เขา้รา้น       
20. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบาย  

การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 เงินเยียวยาลกูจา้งประกนัสงัคม หรือ ลดอตัราเบีย้ประกนั     
 
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 3 
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านท างานที่ (ระบชุื่อและสถานที่) บางเขน   กทม   
 ต าแหน่ง     marketing     รายได ้   12,000-15,000 บาท/เดือน 
2. ปัจจบุนัประกอบอาชีพ 
  ว่างงาน 
  ท างาน (ระบชุื่อสถานที่ท างาน)  
 ต าแหน่ง           รายได ้บาท/เดือน 
3. ปัจจบุนัท่านมีอายุ   25   ปี เพศ ญ 
4. ท่านส าเรจ็การศึกษาสดูสดุในระดบัใด      ม.6      
5. สถานภาพสมรสของท่าน       โสด       
6. สมาชิกในครอบครวัของท่านที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัขณะนี ้(รวมทัง้ตวัท่านดว้ย)   7  คน 
 (ระบใุครบา้ง) พ่อ แม่ พี่นอ้ง 3 คน       
 ประกอบอาชีพมีรายได ้   4      คน 
7. ที่พกัอาศยัของท่านในปัจจบุนัจดัอยู่ประเภทใด 
  บา้นท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน จ่ายค่าน า้ ค่าไฟ และอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ 20,000   

บาท/เดือน 
8. ภมูิล  าเนาเดิมท่านจงัหวดั ขอนแก่น           
9. นอกจากท่านมีใครบา้งเขา้มาช่วยเหลือจุนเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ  
10. ท่านจะตอ้งรบัภาระค่าใชข้จ่ายใหก้บัใครบา้ง     ตวัเอง     
11. ปัจจบุนัท่านมีรายไดเ้สรมิจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
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  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ       รบัหิว้ของ      รายไดเ้ฉลี่ย  5,000 บาท/เดือน 
12. ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่  
  เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะ  
  เพียงพอและสามารถเก็บออมได ้เพราะ  
  ไม่เพียงพอ เพราะ  ในอนาคตตอ้งมีการขยบัขยาย มีบา้นเป็นของตวัเอง   
13. ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปุระเภทหนีส้ิน และจ านวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบา้น และผ่อนรถ เป็นตน้)  
14. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปัุญหาและแนวทางแกไ้ข 
 ปัญหา ขาดรายได ้        
 แนวทางแกไ้ข    ตอ้งขอเงินพ่อแม่ใช ้       
15. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจา้งหรือไม่ 
  ม ี
  ไม่มี 
 1) กรณีที่ถูกเลิกจา้งท่านแกปั้ญหาดว้ยตวัท่านเองอย่างไร (ระบุการแกปั้ญหา) หางานท าใหม่ 
 2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้ง ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งหรือไม่ 
 ไดร้บั (ระบคุวามช่วยเหลือ)  
 ไม่ไดร้บั เพราะ ไม่ไดร้บัการช่วยเหลือ      

16. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งและให้
ความช่วยเหลือดา้นใด 

  นายจา้ง  
  ภาครฐั    โครงการเราไม่ทิง้กนั 5,000 บาท      
  อ่ืน ๆ   
17. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอปุสรรคอะไรบา้ง และแกไ้ขอย่างไร 
 1)  การหางานใหม่ยากขึน้        
 สาเหต ุเศรษฐกิจไม่ดี         
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 การแกปั้ญหา  หารายไดเ้สริมไปพลาง ๆ       
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่

อย่างไร 
  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
19. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหส้ถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบติั

อย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 มีการจ่ายเงินชดเชย กรณีเลิกจา้ง       
20. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบติัหรือนโยบายการ

ช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 มีการช่วยชดเชยรายได ้        
 
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 4 
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านท างานที่ (ระบชุื่อและสถานที่)   บางเขน กทม   
 ต าแหนง่       พนกังานบริการ   รายได ้ 20,000   บาท/เดือน 
2. ปัจจบุนัประกอบอาชีพ 
  ว่างงาน 
  ท างาน (ระบชุื่อสถานที่ท างาน)  
 ต าแหน่ง           รายได ้บาท/เดือน 
3. ปัจจบุนัท่านมีอายุ   26   ปี เพศ ญ       
4. ท่านส าเรจ็การศึกษาสดูสดุในระดบัใด     ปวช      
5. สถานภาพสมรสของท่าน       โสด       
6. สมาชิกในครอบครวัของท่านที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัขณะนี ้(รวมทัง้ตวัท่านดว้ย)   1     คน 
 (ระบใุครบา้ง)         
 ประกอบอาชีพมีรายได ้1      คน 
7. ที่พกัอาศยัของท่านในปัจจบุนัจดัอยู่ประเภทใด 
  เช่าที่พกัอาศยั จ่ายค่าเช่า ค่าน า้ ค่าไฟ และอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ  6,000  บาท/เดือน 
8. ภมูิล  าเนาเดิมท่านจงัหวดั ลพบรุี            
9. นอกจากท่านมีใครบา้งเขา้มาช่วยเหลือจุนเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั 
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  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ          
10. ท่านจะตอ้งรบัภาระค่าใชข้จ่ายใหก้บัใครบา้ง ไม่ม ี           
11. ปัจจบุนัท่านมีรายไดเ้สรมิจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ คา้ขาย  รายไดเ้ฉลี่ย 12,000  บาท/เดือน 
12. ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่  
  เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะ   รายจ่ายเยอะ     
13. ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปุระเภทหนีส้ิน และจ านวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบา้น และผ่อนรถ เป็นตน้) 
14. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปัุญหาและแนวทางแกไ้ข 
 ปัญหา          
 แนวทางแกไ้ข         
15. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจา้งหรือไม่ 
  ม ี
  ไม่มี 
 1) กรณีที่ถูกเลิกจา้งท่านแกปั้ญหาดว้ยตวัท่านเองอย่างไร (ระบุการแกปั้ญหา)   หาอาชีพใหม่ 
 2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้ง ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งหรือไม่ 
 ไดร้บั (ระบคุวามช่วยเหลือ)  
 ไม่ไดร้บั เพราะ  ทางรา้นบอกว่า หมนุเงินไม่ทนั จ่ายเงินชดเชยใหไ้ม่ได ้เราก็ตอ้งยอมออก     

16. จากเหตุการณโ์ควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งและให้
ความช่วยเหลือดา้นใด 

  นายจา้ง  
  ภาครฐั ไดร้บัเงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิง้กนั            
  อ่ืน ๆ   
17. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอปุสรรคอะไรบา้ง และแกไ้ขอย่างไร 
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 1) ไม่มีรายได ้         
 สาเหต ุ ตกงาน         
 การแกปั้ญหา    หาอาชีพใหม่มาคา้ขายเล็ก ๆ นอ้ย ๆ      
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร 
  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
 เพราะ  เงินเยียวยาไม่พอใชจ้่าย ตอ้งหาอาชีพใหม่ แต่เศรษฐกิจก็ไม่ดี ลกูคา้นอ้ย   
19. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหส้ถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบติัอย่างไร

หากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 ใหเ้ขาจ่ายเงินชดเชย         
20. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบาย

การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 อยากใหเ้พิ่มเงินชดเชย จดัการกบัปัญหาเศรษฐกิจตอนนีด้ว้ย แย่กนัหมด   
 
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 5 
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านท างานที่ (ระบชุื่อและสถานที่)      หลกัสี่ กทม.   
 ต าแหน่ง             พนกังานนวด       รายได ้ 13,000-15,000 บาท/เดือน 
2. ปัจจบุนัประกอบอาชีพ 
  ว่างงาน 
  ท างาน (ระบชุื่อสถานที่ท างาน) หมอนวดอิสระ     
         ต าแหน่ง                 รายได ้ 8,000-9,000 บาท/เดือน 
3. ปัจจบุนัท่านมีอายุ      39     ปี เพศ    ญ       
4. ท่านส าเรจ็การศึกษาสดูสดุในระดบัใด          ม.3      
5. สถานภาพสมรสของท่าน            หมา้ย       
 กรณีสมรสแลว้ ท่านมีบุตรจ านวน      1      คน 
6. สมาชิกในครอบครวัของท่านที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัขณะนี ้(รวมทัง้ตวัท่านดว้ย)    1    คน 
 (ระบใุครบา้ง)  ตวัเอง ลกู        
 ประกอบอาชีพมีรายได ้    1           คน 
7. ที่พกัอาศยัของท่านในปัจจบุนัจดัอยู่ประเภทใด 
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  เช่าที่พกัอาศยั จ่ายค่าเช่า ค่าน า้ ค่าไฟ และอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ  6,000  บาท/เดือน 
8. ภมูิล  าเนาเดิมท่านจงัหวดั กาฬสินธุ ์       
9. นอกจากท่านมีใครบา้งเขา้มาช่วยเหลือจุนเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ          
10. ท่านจะตอ้งรบัภาระค่าใชจ้่ายใหก้บัใครบา้ง  พ่อแม่ ลกู  
11. ปัจจบุนัท่านมีรายไดเ้สรมิจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ                          รายไดเ้ฉลี่ย   บาท/เดือน 
12. ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่  
  เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะ  
  เพียงพอและสามารถเก็บออมได ้เพราะ  
  ไม่เพียงพอ เพราะตอ้งเลีย้งลกู ค่าเทอม ค่าใชจ้่ายรายเดือน และสง่เงินใหพ้่อแม่ต่างจงัหวดั  
13. ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปุระเภทหนีส้ิน และจ านวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบา้น และผ่อนรถ เป็นตน้) 
14. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปัุญหาและแนวทางแกไ้ข 
 ปัญหา เลิกกบัสามี เพราะครอบครวัมีปัญหาทางการเงิน    
 แนวทางแกไ้ข แยกกนัอยู่ หาเงินเลีย้งลกูเองต่อไป ใหเ้ขาสง่เงินมาใหล้กูเดือน 2,000 บาท  
15. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจา้งหรือไม่ 
  ม ี
  ไม่มี 
 1) กรณีที่ถกูเลิกจา้งท่านแกปั้ญหาดว้ยตวัท่านเองอย่างไร (ระบกุารแกปั้ญหา)  รบัจา้งนวด

ตามบา้นแทนการไปนวดที่รา้น        
 2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้ง ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งหรือไม่ 
 ไดร้บั (ระบคุวามช่วยเหลือ)  
 ไม่ไดร้บั เพราะ ทางรา้นไม่มีเงินจ่ายชดเชยใหล้กูจา้ง เพราะเป็นธุรกิจเล็ก ๆ   
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16. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งและให้
ความช่วยเหลือดา้นใด 

  นายจา้ง  
  ภาครฐั เงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิง้กนั      
  อ่ืน ๆ   
17. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอปุสรรคอะไรบา้ง และแกไ้ขอย่างไร 
 1)  เงินไม่พอใช ้ทางบา้นต่างจงัหวดัก็แย่ไปดว้ย      
 สาเหต ุ  ตกงาน รายไดไ้ม่มี        
 การแกปั้ญหา   รบันวดตามบา้น ไดเ้งินเล็ก ๆ นอ้ย ๆ      
 2)  เกิดความเครียดทัง้เรื่องเงินไม่พอใช ้และเรื่องครอบครวั     
 สาเหต ุ ตกงาน เงินไม่พอใช ้        
 การแกปั้ญหา   ตอ้งอยู่ใหไ้ด ้เพื่อลกูกบัพ่อแม่ที่ต่างจงัหวดั     
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่

อย่างไร 
  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
 เพราะ  เงินเยียวยาที่รฐัใหส้  าหรบั 3 เดือน เท่ากบัที่เราเคยไดเ้ดือนนึงเลย มนัไม่พอใช ้  
19. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหส้ถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบติัอย่างไร

หากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 อยากใหเ้ขามีเงินชดเชยใหล้กูจา้งบา้ง เราถกูออกจากงานแลว้ไม่ไดอ้ะไรเลย   
20. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบาย

การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 ถา้จะสั่งใหปิ้ดต่อไป รฐัควรใหเ้งินเยียวยาเดือนละ 15,000 อย่างที่หมอนวดเคยได ้  
 
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 6 
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านท างานที่ (ระบชุื่อและสถานที่)   หมอนวดอิสระ  หลกัสี่ กทม  
 ต าแหน่ง           พนกังานนวด         รายได ้15,000-18,000  บาท/เดือน 
2. ปัจจบุนัประกอบอาชีพ 
  ว่างงาน 
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  ท างาน (ระบชุื่อสถานที่ท างาน) หมอนวดอิสระ         
 ต าแหน่ง                     รายได ้ 10,000-11,000           บาท/เดือน 
3. ปัจจบุนัท่านมีอายุ      32      ปี เพศ    ช       
4. ท่านส าเรจ็การศึกษาสดูสดุในระดบัใด          ปวส      
5. สถานภาพสมรสของท่าน               โสด                 
 กรณีสมรสแลว้ ท่านมีบุตรจ านวน            คน 
6. สมาชิกในครอบครวัของท่านที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัขณะนี ้(รวมทัง้ตวัท่านดว้ย)     5    คน 
 (ระบใุครบา้ง) พ่อ แม่ นอ้ง 2 คน        
 ประกอบอาชีพมีรายได ้     3           คน 
7. ที่พกัอาศยัของท่านในปัจจบุนัจดัอยู่ประเภทใด 
  เช่าที่พกัอาศยั จ่ายค่าเช่า ค่าน า้ ค่าไฟ และอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ 12,000 บาท/เดือน 
8. ภมูิล  าเนาเดิมท่านจงัหวดั กทม       
9. นอกจากท่านมีใครบา้งเขา้มาช่วยเหลือจุนเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ     พ่อ แม่         
10. ท่านจะตอ้งรบัภาระค่าใชข้จ่ายใหก้บัใครบา้ง  พ่อ แม่ ตวัเอง   
11. ปัจจบุนัท่านมีรายไดเ้สรมิจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ      คา้ขายออนไลน ์    รายไดเ้ฉลี่ย 2,000-3,000   บาท/เดือน 
12. ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่  
  เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะ  
  เพียงพอและสามารถเก็บออมได ้เพราะ ภาระค่าใชจ้่ายไม่มากเท่าไหร ่เรายงัอยู่บา้นกบั

พ่อแม่          
  ไม่เพียงพอ เพราะ         
13. ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
  ไม่มี 
  ม ีระบุประเภทหนีส้ิน และจ านวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบา้น และผ่อนรถ เป็นตน้)  

 ผ่อนรถจกัรยานยนต ์1,500 บาทต่อเดือน       
14. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
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  ไม่มี 
15. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจา้งหรือไม่ 
  ม ี
  ไม่มี 
 1) กรณีที่ถกูเลิกจา้งท่านแกปั้ญหาดว้ยตวัท่านเองอย่างไร (ระบกุารแกปั้ญหา)  
 2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้ง ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งหรือไม่ 
 ไดร้บั (ระบคุวามช่วยเหลือ)  
 ไม่ไดร้บั เพราะ         

16. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งและให้
ความช่วยเหลือดา้นใด 

  นายจา้ง  
  ภาครฐั  
  อ่ืน ๆ   ไม่ไดร้บัการเยียวยาเลยครบั เราไม่เขา้เกณฑโ์ครงการเราไม่ทิง้กนั เราเป็นหมอ

นวดอิสระก็ไม่ไดม้ีนายจา้งอยู่แลว้            
17. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอปุสรรคอะไรบา้ง และแกไ้ขอย่างไร 
 1)  รายไดท้ี่รบันวดนอ้ยลง ช่วงนีล้กูคา้ก็ไม่อยากนวด เขากลวัติดโควิดดว้ย   
 สาเหต ุ การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19       
 การแกปั้ญหา หารายไดเ้สริมจากการคา้ขายออนไลน ์ไดก้ าไรนิด ๆ หน่อย ๆ    
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร 
  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
 เพราะ มนัไม่ครอบคลมุทุกคนนะ บางคนเขาเขา้ไม่ถึงจรงิ ๆ อย่างเราไม่ไดเ้งินเยียวยาเพราะ

ไม่เขา้เงื่อนไขรฐับาล ก็ไม่ไดส้ิทธิ์เยียวยาอะไรเลย      
19. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหส้ถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบติัอย่างไร

หากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
                  
20. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบติัหรือนโยบายการ

ช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
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 รฐับาลสั่งปิดก็ตอ้งมีมาตรการเยียวยาหมอนวดเพราะกระทบมาก ๆ หมอนวดบางคนอยู่
พืน้ที่สีแดงแต่ไม่ไดร้บัการเยียวยาจากรฐับาลเลย      

 
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 7 
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านท างานที่ (ระบชุื่อและสถานที่)   รามอินทรา กทม   

ต าแหน่ง          ผูใ้หบ้รกิารนวดสปา       รายได ้  20,000-24,000  บาท/เดือน 
2. ปัจจบุนัประกอบอาชีพ 
 ว่างงาน 
 ท างาน (ระบชุื่อสถานที่ท างาน) รามอินทรา กทม     
ต าแหน่ง        ผูใ้หบ้ริการนวดสปา       รายได ้    15,000-16,000          บาท/เดือน 

3. ปัจจบุนัท่านมีอายุ       31    ปี เพศ เพศ    ญ      
4. ท่านส าเรจ็การศึกษาสดูสดุในระดบัใด         ปวส      
5. สถานภาพสมรสของท่าน            โสด       

กรณีสมรสแลว้ ท่านมีบุตรจ านวน            คน 
6. สมาชิกในครอบครวัของท่านที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัขณะนี ้(รวมทัง้ตวัท่านดว้ย)      3   คน 

(ระบใุครบา้ง)   พ่อ แม่ ตวัเอง        
ประกอบอาชีพมีรายได ้  3          คน 

7. ที่พกัอาศยัของท่านในปัจจบุนัจดัอยู่ประเภทใด 
 เช่าที่พกัอาศยั จ่ายค่าเช่า ค่าน า้ ค่าไฟ และอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ   12,000  บาท/เดือน 

8. ภมูิล  าเนาเดิมท่านจงัหวดั อยธุยา       
9. นอกจากท่านมีใครบา้งเขา้มาช่วยเหลือจุนเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั 
 ไม่มี 
 มี (ระบ)ุ   พ่อแม่         

10. ท่านจะตอ้งรบัภาระค่าใชข้จ่ายใหก้บัใครบา้ง พ่อ แม่ ตวัเอง    
11. ปัจจบุนัท่านมีรายไดเ้สรมิจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
 ไม่มี 
 มี (ระบ)ุ                           รายไดเ้ฉลี่ย  บาท/เดือน 

12. ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่ 
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะ 
 เพียงพอและสามารถเก็บออมได ้เพราะ  ภาระค่าใชจ้่ายเรามีไม่เท่าไหร ่แต่เงินที่เก็บนอ้ยลง 
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 ไม่เพียงพอ เพราะ 
13. ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
 ไม่มี 
 มี ระบปุระเภทหนีส้ิน และจ านวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบา้น และผ่อนรถ เป็นตน้)        
 ผ่อนรถยนต ์8,000 บาท        

14. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
 ไม่มี 
 มี ระบปัุญหาและแนวทางแกไ้ข 
ปัญหา          
แนวทางแกไ้ข         

15. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจา้งหรือไม่ 
 ม ี
 ไม่มี 
1) กรณีที่ถกูเลิกจา้งท่านแกปั้ญหาดว้ยตวัท่านเองอย่างไร (ระบกุารแกปั้ญหา) 
2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้ง ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งหรือไม่ 
 ไดร้บั (ระบคุวามช่วยเหลือ) 
 ไม่ไดร้บั เพราะ 

16. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งและให้
ความช่วยเหลือดา้นใด 
 นายจา้ง  เจา้นายเราจ่ายเงินเดือนเราปกติ แต่ไม่ไดช้ม.ที่ไดจ้ากลกูคา้   
 ภาครฐั 
 อ่ืน ๆ           

17. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอปุสรรคอะไรบา้ง และแกไ้ขอย่างไร 
1)   รายรบันอ้ยลงไปเยอะ แต่ค่าใชจ้่ายเราก็ยงัเหมือนเดิม     
สาเหต ุ  รา้นปิดไป 3 เดือนแลว้ลกูคา้ก็นอ้ยลงไปอีกเยอะ วนัหน่ึงเขา้รา้นไม่ก่ีคน   
การแกปั้ญหา  เราก็ท างานที่เดิมต่อไปค่ะ ยงัดีที่เจา้นายเราไม่เลิกจา้ง พอช่วยเราบา้ง  
ไม่อย่างนัน้แย่เลย         
2)  บางคนคิดว่าเราท างานสปา เรามีความเสี่ยงสงู เขา้ใจเราผิด    
สาเหต ุรฐัใหป้ระกาศว่ารา้นนวด สปา เป็นสถานที่มีความเสี่ยงในการแพรเ่ชือ้สงู   
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การแกปั้ญหา  พยายามใหค้วามเขา้ใจว่าเราไม่ไดม้ีความเสี่ยงสงูไปมากกว่าคนทั่วไป เรามี
การปอ้งกนัและรกัษาความสะอาดอย่างเต็มที่ตามมาตรฐาน     

18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร 
 เพียงพอ 
 ไม่เพียงพอ 
เพราะ   มนัไม่เพียงพออยู่แลว้ หลายคนก็ไม่ไดร้บัเงินเยียวยาจากทางรฐั เดือดรอ้นกว่าเราเยอะ 
สั่งปิดรา้นทัง้ที่เรามีมาตรฐานความสะอาดสงู แต่สั่งปิดนานเกินไป เหมือนลืมธุรกิจเราไปเลย 

19. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหส้ถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบติัอย่างไร
หากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
ทางรา้นดีมากที่ยังจา้งเราและใหเ้งินเดือนตามแกติทั้งที่รา้นก็ยังปิด พอเปิดรา้นคงตอ้งมี
แรงจงูใจใหล้กูคา้เขา้มาใชบ้รกิารเยอะขึน้ อย่างเช่นโปรโมชั่นราคาพิเศษ    

20. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบาย
การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
นอกจากเรื่องเยียวยาเงินให้เหมาะสมกับภาระรายจ่ายของประชาชนแล้ว ยังอยากให้
ประชามสมัพนัธ์ใหค้วามรูก้ับประชาชนทั่วไปว่าหมอนวด พนกังานรา้นสปา ไม่ใชผู้ม้ีความ
เสี่ยงสงู ไม่ตอ้งกลวัพวกเรา เรามีมาตรฐานการรกัษาความสะอาดอยู่แลว้ อยากใหม้ั่นใจและ
กลบัมาใชบ้รกิารอีก         
 

ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 8 
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านท างานที่ (ระบชุื่อและสถานที่)  รามอินทรา กทม   
 ต าแหน่ง            พนกังานนวด          รายได ้ 12,000-15,000  บาท/เดือน 
2. ปัจจบุนัประกอบอาชีพ 
  ว่างงาน 
  ท างาน (ระบชุื่อสถานที่ท างาน)  รามอินทรา กทม     

 ต าแหน่ง            หมอนวดอิสระ         รายได ้ 8,000-10,000 บาท/เดือน 
3. ปัจจบุนัท่านมีอายุ       51     ปี เพศ  ญ      
4. ท่านส าเรจ็การศึกษาสดูสดุในระดบัใด         ม.3      
5. สถานภาพสมรสของท่าน             สมรส        
 กรณีสมรสแลว้ ท่านมีบุตรจ านวน       2     คน 
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6. สมาชิกในครอบครวัของท่านที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัขณะนี ้(รวมทัง้ตวัท่านดว้ย)    4     คน 
 (ระบใุครบา้ง) ตวัเอง สามี ลกู 2 คน       
 ประกอบอาชีพมีรายได ้  2       คน 
7. ที่พกัอาศยัของท่านในปัจจบุนัจดัอยู่ประเภทใด 
  บา้นท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน จ่ายค่าน า้ ค่าไฟ และอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ 
           13,000     บาท/เดือน 
8. ภมูิล  าเนาเดิมท่านจงัหวดั   อบุลราชธานี       
9. นอกจากท่านมีใครบา้งเขา้มาช่วยเหลือจุนเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ สามี          
10. ท่านจะตอ้งรบัภาระค่าใชข้จ่ายใหก้บัใครบา้ง   ลกู 2 คน พ่อ แม่    
11. ปัจจบุนัท่านมีรายไดเ้สรมิจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ                          รายไดเ้ฉลี่ย  บาท/เดือน 
12. ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่  
  เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะ  เรามีภาระค่ากินอยู่ในครอบครวัและสง่เงินให้

พ่อแม่ดว้ย          
13. ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปุระเภทหนีส้ิน และจ านวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบา้น และผ่อนรถ เป็นตน้)  ผ่อนบา้น 

10,000 บาท                    
14. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปัุญหาและแนวทางแกไ้ข 
 ปัญหา          
 แนวทางแกไ้ข         
15. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจา้งหรือไม่ 
  ม ี
  ไม่มี 
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 1) กรณีที่ถกูเลิกจา้งท่านแกปั้ญหาดว้ยตวัท่านเองอย่างไร (ระบกุารแกปั้ญหา)   
พยายามหางานใหม่ แต่เราอายุ 51 แลว้ จะไปสมัครแม่บา้นเขาก็รบัอายุไม่เกิน 45 ปี เลย
รบัจา้งนวดอิสระได ้เราก็ทิง้อาชีพเดิมไม่ได ้      

 2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้ง ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งหรือไม่ 
 ไดร้บั (ระบคุวามช่วยเหลือ)  
 ไม่ไดร้บั เพราะ  รา้นที่เราท าอยู่เป็นรา้นเพื่อนกนั รา้นเล็ก ๆ เงินส ารองไม่มีจ่ายชดเชยเรา
หรอก สดุทา้ยเขาก็ปิดรา้นไปท าอย่างอื่น       

16. จากเหตุการณโ์ควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งและให้
ความช่วยเหลือดา้นใด 

  นายจา้ง  
  ภาครฐั ไดเ้งินเยียวยาโครงการเราไม่ทิง้กนั 5,000 บาท 3 เดือน    
  อ่ืน ๆ   
17. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอปุสรรคอะไรบา้ง และแกไ้ขอย่างไร 
 1)  กงัวลกบัค่าเทอมลกู ค่าเรียนพิเศษ       
 สาเหต ุ  รายไดล้ดลงทัง้เราและสามี       
 การแกปั้ญหา  ตอ้งช่วยกนัประหยดั อะไรที่ไม่จ าเป็นก็ตอ้งลดไปบา้ง    
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร 
  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
 เพราะ จะไปพอไดไ้ง เดือนหนึ่งเราหาเงินไดม้ากกว่าเงินเยียวยาที่เขาใหต้ัง้ 3 เท่า    
19. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหส้ถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบติัอย่างไร

หากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 เราก็ไม่มีความคิดเห็นอะไรนะ รา้นเขาก็ปิดถาวรไปแลว้ เขาสูร้ายจ่ายไม่ไหวจรงิๆ      
20. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบาย

การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 ช่วยลงมาดใูหจ้ริงจงัดว้ยว่าธุรกิจเราก าลงัแย่ มาตรการที่บอกว่าช่วยเหลือ เขา้ถึงประชาชน

จรงิรเึปลา่           
 
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 9 
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1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านท างานที่ (ระบชุื่อและสถานที่)      รามอินทรา กทม.   
 ต าแหน่ง       พนกังานท าความสะอาดในสปา    รายได ้   12,000   บาท/เดือน 
2. ปัจจบุนัประกอบอาชีพ 
  ว่างงาน 
  ท างาน (ระบชุื่อสถานที่ท างาน)  
 ต าแหน่ง                     รายได ้  บาท/เดือน 
3. ปัจจบุนัท่านมีอายุ     48      ปี เพศ   ญ       
4. ท่านส าเรจ็การศึกษาสดูสดุในระดบัใด         ม.3      
5. สถานภาพสมรสของท่าน           สมรส       
 กรณีสมรสแลว้ ท่านมีบุตรจ านวน      1      คน 
6. สมาชิกในครอบครวัของท่านที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัขณะนี ้(รวมทัง้ตวัท่านดว้ย)    3     คน 
 (ระบใุครบา้ง)  ตวัเอง สามี ลกู        
 ประกอบอาชีพมีรายได ้    2      คน 
7. ที่พกัอาศยัของท่านในปัจจบุนัจดัอยู่ประเภทใด 
  เช่าที่พกัอาศยั จ่ายค่าเช่า ค่าน า้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ  9,000 บาท/เดือน 
8. ภมูิล  าเนาเดิมท่านจงัหวดั      สระบรุี       
9. นอกจากท่านมีใครบา้งเขา้มาช่วยเหลือจุนเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ     สามี         
10. ท่านจะตอ้งรบัภาระค่าใชข้จ่ายใหก้บัใครบา้ง  ลกู แม่ที่ต่างจงัหวดั  
11. ปัจจบุนัท่านมีรายไดเ้สรมิจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ          ขายขา้วเหนียวหมป้ิูง     รายไดเ้ฉลี่ย    8,000-10,000 บาท/เดือน 
12. ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่  
  เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะ  
  เพียงพอและสามารถเก็บออมได ้เพราะ  
  ไม่เพียงพอ เพราะ  ค่าใชจ้่ายรายเดือนมีเยอะ มีหนี ้รวมทัง้ตอ้งเก็บค่าเทอมใหล้กูอีก  
13. ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
  ไม่มี 
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  มี ระบปุระเภทหนีส้ิน และจ านวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบา้น และผ่อนรถ เป็นตน้)    
เงินกูม้าท ารา้นหมป้ิูง 20,000 บาท ผ่อนรถจกัรยานยนต ์2,000 บาทต่อเดือน   

14. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปัุญหาและแนวทางแกไ้ข 
 ปัญหา  มีปากเสียงกบัสามีบา้ง เพราะเครียดที่หาเงินไดน้อ้ยลง ทัง้เขาทัง้เรา มนัแทบไม่พอใช ้
 แนวทางแกไ้ข เราตอ้งค่อย ๆ คยุกนั ช่วยกนัหางออกว่าจะหาเงินไดจ้ากทางไหนอีกดี  
15. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจา้งหรือไม่ 
  ม ี
  ไม่มี 
 1) กรณีที่ถกูเลิกจา้งท่านแกปั้ญหาดว้ยตวัท่านเองอย่างไร (ระบกุารแกปั้ญหา) 

หาอาชีพใหม่ ขายขา้วเหนียวหมป้ิูง       
 2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้ง ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งหรือไม่ 
 ไดร้บั (ระบุความช่วยเหลือ) ชดเชยเงินเดือน 3 เดือน     
 ไม่ไดร้บั เพราะ         

16. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งและให้
ความช่วยเหลือดา้นใด 

  นายจา้ง ชดเชยเงินเดือน 3 เดือน       
  ภาครฐั  
  อ่ืน ๆ   
17. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอปุสรรคอะไรบา้ง และแกไ้ขอย่างไร 
 1)  ตกงาน ขาดรายไดป้ระจ า        
 สาเหต ุ   รา้นปิดตวัลงจากวิกฤติโควิด-19 เราก็ถกูใหอ้อก     
 การแกปั้ญหา     หาอาชีพใหม่ ขายขา้วเหนียวหมป้ิูง      
 2)  เกิดความเครียด         
 สาเหต ุตกงาน เงินไม่มี ตอ้งกูห้นีย้ืมสินมาเปิดรา้นขายขา้วเหนียวหมป้ิูง    
 การแกปั้ญหา   เราก็ตอ้งดิน้รนไป ไม่สูก้็ไม่ได ้อดทนเพื่อลกูเพื่อครอบครวั   
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่

อย่างไร 



  136 

  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
 เพราะ มนัจะไปพอไดไ้ง เราตกงาน แลว้เรายงัไม่ไดเ้งินเยียวยาเลย   
19. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหส้ถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบติั

อย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 จริง ๆ เขาก็ชดเชยใหเ้ราเต็มที่แลว้ รา้นที่เราท าอยู่เขาถึงกับตอ้งปิด เขาก็แย่พอกัน ถา้เขา

กลบัมาเปิดใหม่ไดก้็อยากใหเ้ขารบัพนกังานเก่าเขา้ไปท างานเหมือนเดิม     
20. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบติัหรือนโยบายการ

ช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 อยากใหร้ฐัลงมาดแูลเยียวยาคนที่เขาเดือดรอ้นจริง ๆ ใหท้ั่วถึงกว่านี ้มนัแย่กนัไปหมด ยงัมี

คนอีกเยอะที่ไม่ไดร้บัการเยียวยาจากรฐัเลย      
 
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 10 
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านท างานที่ (ระบชุื่อและสถานที่)   ลาดพรา้ว กทม   
 ต าแหน่ง    พนกังานบริการนวดสปา        รายได ้   20,000-25,000 บาท/เดือน 
2. ปัจจบุนัประกอบอาชีพ 
  ว่างงาน 
  ท างาน (ระบชุื่อสถานที่ท างาน) ลาดพรา้ว กทม.     
 ต าแหน่ง   พนกังานบรกิารนวดสปา         รายได ้     15,000-18,000 บาท/เดือน 
3. ปัจจบุนัท่านมีอายุ     27      ปี เพศ   ญ       
4. ท่านส าเรจ็การศึกษาสดูสดุในระดบัใด         ป.ตรี      
5. สถานภาพสมรสของท่าน            โสด       
 กรณีสมรสแลว้ ท่านมีบุตรจ านวน               คน 
6. สมาชิกในครอบครวัของท่านที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัขณะนี ้(รวมทัง้ตวัท่านดว้ย)    1     คน 
 (ระบใุครบา้ง)         
 ประกอบอาชีพมีรายได ้ 1 คน 
7. ที่พกัอาศยัของท่านในปัจจบุนัจดัอยู่ประเภทใด 
  เช่าที่พกัอาศยั จ่ายค่าเช่า ค่าน า้ ค่าไฟ และอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ 11,000 บาท/เดือน 
8. ภมูิล  าเนาเดิมท่านจงัหวดั แพร ่       
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9. นอกจากท่านมีใครบา้งเขา้มาช่วยเหลือจุนเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ          
10. ท่านจะตอ้งรบัภาระค่าใชจ้่ายใหก้บัใครบา้ง  ตวัเอง พ่อแม่     
11. ปัจจบุนัท่านมีรายไดเ้สรมิจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ                          รายไดเ้ฉลี่ย   บาท/เดือน 
12. ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่  
  เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะ  
  เพียงพอและสามารถเก็บออมได ้เพราะ  
  ไม่เพียงพอ เพราะ รายไดเ้ราลดไปเยอะมาก แต่รายจ่ายยงัเยอะเหมือนเดิม ขา้วของก็

แพงขึน้          
13. ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปุระเภทหนีส้ิน และจ านวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบา้น และผ่อนรถ เป็นตน้) 
14. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปัุญหาและแนวทางแกไ้ข 
 ปัญหา          
 แนวทางแกไ้ข         
15. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจา้งหรือไม่ 
  ม ี
  ไม่มี 
 1) กรณีที่ถกูเลิกจา้งท่านแกปั้ญหาดว้ยตวัท่านเองอย่างไร (ระบกุารแกปั้ญหา) 
 2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้ง ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งหรือไม่ 
 ไดร้บั (ระบคุวามช่วยเหลือ)  
 ไม่ไดร้บั เพราะ         

16. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งและให้
ความช่วยเหลือดา้นใด 
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  นายจา้ง นายจา้งยงัจา้งเราต่อ ก็ใหเ้ราท าตลาดออนไลนไ์ปช่วงที่รา้นปิด   
 ภาครฐั เรามีประกนัสงัคม ก็ไดเ้งินเยียวยามา      
  อ่ืน ๆ   
17. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอปุสรรคอะไรบา้ง และแกไ้ขอย่างไร 
 1)  เงินเดือนนอ้ยลง         
 สาเหต ุ ช่วงที่รา้นปิด ไม่มีลกูคา้เขา้มาใชบ้ริการ ชม.ท างานเลยนอ้ยลง    
 การแกปั้ญหา    พยายามประหยดัค่าใชจ้่าย ใหพ้อใช ้     
 2) เรียนรูก้ารท าตลาดออนไลน ์        
 สาเหต ุ  เราตอ้งท าตลาดออนไลน ์เพื่อหารายไดเ้ขา้รา้น ช่วงที่รา้นปิดตวั 3 เดือน   
 การแกปั้ญหา  ตอ้งพยายามเรียนรูใ้หไ้ด ้จะไดไ้ม่ตกงานดว้ย     
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร 
  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
 เพราะ เงินเยียวยาของผูท้ี่มีประกนัสงัคมใหน้อ้ย ไม่เพียงพอกบัการใชช้ีวิต ทัง้ที่เราก็จ่ายทุก

เดือนไม่เคยขาด ควรจะไดร้บัการเยียวยาที่ดีกว่านี ้      
19. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหส้ถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบติั

อย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 ใหท้างรา้นเริ่มท าธุรกิจออนไลนม์ากขึน้ เพื่อโปรโมทรา้นดว้ย ท าโปรโมชั่นลดครึ่งราคาให้

ลกูคา้ ช่วงหลงัมาลกูคา้นอ้ยลงเยอะ        
20. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบติัหรือนโยบายการ

ช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 ใหร้ฐัช่วยกระตุน้และสนบัสนนุรา้นนวด สปา โดยการออกโครงการคนละครึง่ รฐัจ่ายครึง่หน่ึง 

ลกูคา้จ่ายครึง่นึง น่าจะดงึดดูลกูคา้ใหส้นใจมากขึน้นะ นี่แค่ออกความคิดเห็นนะ   
   
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 11 
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านท างานที่ (ระบชุื่อและสถานที่)     ลาดพรา้ว กทม.   
 ต าแหน่ง            พนกังานนวด           รายได ้10,000-12,000   บาท/เดือน 
2. ปัจจบุนัประกอบอาชีพ 
  ว่างงาน 
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  ท างาน (ระบชุื่อสถานที่ท างาน)  ลาพรา้ว กทม 
 ต าแหน่ง         หมอนวด         รายได ้   6,000-8,000 บาท/เดือน 
3. ปัจจบุนัท่านมีอายุ      54     ปี เพศ        ช       
4. ท่านส าเรจ็การศึกษาสดูสดุในระดบัใด        ม.3      
5. สถานภาพสมรสของท่าน            สมรส       
 กรณีสมรสแลว้ ท่านมีบุตรจ านวน      3      คน 
6. สมาชิกในครอบครวัของท่านที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัขณะนี ้(รวมทัง้ตวัท่านดว้ย)    5     คน 
 (ระบใุครบา้ง)  ตวัเอง  ภรรยา ลกู 3 คน       
 ประกอบอาชีพมีรายได ้     2           คน 
7. ที่พกัอาศยัของท่านในปัจจบุนัจดัอยู่ประเภทใด 
  เช่าที่พกัอาศยั จ่ายค่าเช่า ค่าน า้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ บาท/

เดือน 
  บา้นท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน จ่ายค่าน า้ ค่าไฟ และอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ  7,000  บาท/

เดือน 
8. ภมูิล  าเนาเดิมท่านจงัหวดั      ราชบรุี       
9. นอกจากท่านมีใครบา้งเขา้มาช่วยเหลือจุนเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ       ภรรยา        
10. ท่านจะตอ้งรบัภาระค่าใชข้จ่ายใหก้บัใครบา้ง     ลกู 2   คน  
11. ปัจจบุนัท่านมีรายไดเ้สรมิจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ                          รายไดเ้ฉลี่ย  บาท/เดือน 
12. ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่  
  เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะ  
  เพียงพอและสามารถเก็บออมได ้เพราะ  
  ไม่เพียงพอ เพราะ เงินที่เราหาไดน้อ้ยลงมาก แทบไม่พอจ่ายค่าบา้น ค่าน า้ค่าไฟ ไหนจะ

ค่ากินอีก อยู่กนัตัง้หลายคน หลายปากทอ้ง มนัไม่พอใชห้รอก     
13. ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
  ไม่มี 
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  มี ระบปุระเภทหนีส้ิน และจ านวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบา้น และผ่อนรถ เป็นตน้)   กูธ้นาคาร
ซือ้ที่ดินต่างจงัหวดั  สง่เดือนละ 3,000 บาท      

14. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปัุญหาและแนวทางแกไ้ข 
 ปัญหา ลกูไดเ้งินใชน้อ้ยลง เขาก็บ่นว่าไม่พอใช ้เด็กมนัใชต้งัฟุ่ มเฟือย มนัไม่เห็นเลยว่าพ่อแม่

หาเงินไดน้อ้ยลง         
 แนวทางแกไ้ข ก็บอกไปว่า ลกูช่วยกนัประหยดัหน่อยไดม้ัย้ ไม่ค่อยมีเงินแลว้   
15. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจา้งหรือไม่ 
  ม ี
  ไม่มี 
 1) กรณีที่ถูกเลิกจา้งท่านแก้ปัญหาดว้ยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปัญหา) ช่วงนัน้ก็

พยายามประหยดัค่าใชจ้่ายหลายอย่างเลยนะ ไม่ไดห้าอาชีพเสรมิ เราสขุภาพไม่ค่อยดี มีโรค
ประจ าตวัดว้ย จะออกไปตอนโรคก าลงัระบาดมันก็เสี่ยง ภรรยาบอกว่าไม่ตอ้งออกไปหรอก 
อยู่บา้นไปก่อน          

 2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้ง ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งหรือไม่ 
 ไดร้บั (ระบคุวามช่วยเหลือ)  
 ไม่ไดร้บั เพราะ พอประกาศปิด เขาก็ใหเ้ราหยุดงานไป แลว้ก็เงียบไปเลย ไม่มีพดูถึง

เงินชดเชยใหเ้ลย        
16. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งและให้

ความช่วยเหลือดา้นใด 
  นายจา้ง  
  ภาครฐั  
  อ่ืน ๆ   ไม่ไดร้บัการช่วยเหลือใด ๆ เลย เพราะไม่อยู่ในเกณฑท์ี่เขาให ้เดือดรอ้นมาก ๆ 
17. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอปุสรรคอะไรบา้ง และแกไ้ขอย่างไร 
 1)  เงินไม่พอใช ้ค่าใชจ้่ายรายวนั ค่าเช่าบา้น ค่าน า้ค่าไฟ สง่ลกูเรียนดว้ย    
 สาเหต ุค าสั่งปิดและหยุดใหบ้รกิารนวด       
 การแกปั้ญหา  เราตอ้งประหยดั รอวนัที่เขาประกาศเปิดอีกครัง้    
 2)  เครียดจนมีปัญหาดา้นสขุภาพ โรคประจ าตวัก าเริบ     
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 สาเหต ุ เครียดจากปัญหาตกงาน ขาดรายไดห้ลกั      
 การแกปั้ญหา  พยายามปรบัตวั ไม่เครียด และหาหมอรกัษา     
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร 
  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
 เพราะ  เราไม่ไดร้บัการเยียวยาแบบคนอ่ืนเลย ไม่ไดร้บัเงินเยียวยา 5,000 บาทดว้ยเพราะเรา

ไม่เขา้เกณฑท์ี่เขาก าหนดมา        
19. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหส้ถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบติัอย่างไร

หากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 อยากใหเ้ขามีมาตรารชดัเจนในการช่วยเหลือเงินชดเชยเราบา้ง เราออกมาแลว้ไม่ไดเ้งิน

ชดเชยเลย กลายเป็นคนตกงานตอนอาย ุ54 ปีดว้ย      
20. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบติัหรือนโยบายการ

ช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 อยากใหเ้ขาลงพืน้ที่มาดจูรงิจงัว่ามีคนที่เดือดรอ้นเพราะโควิดแต่ไม่ไดร้บัการเยียวยาอยู่ เรา

เดือดรอ้นเรื่องเงินที่สดุแลว้ กลวัไม่มีอะไรกิน      
 
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 12 
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านท างานที่ (ระบชุื่อและสถานที่)  ลาดพรา้ว กทม   
 ต าแหน่ง           พนกังานนวด           รายได ้  14,000-16,000  บาท/เดือน 
2. ปัจจบุนัประกอบอาชีพ 
  ว่างงาน 
  ท างาน (ระบชุื่อสถานที่ท างาน) ลาดพรา้ว กทม     
 ต าแหน่ง          หมอนวด           รายได ้10,000 บาท/เดือน 
3. ปัจจบุนัท่านมีอายุ      33     ปี เพศ     ช       
4. ท่านส าเรจ็การศึกษาสดูสดุในระดบัใด         ปวส        
5. สถานภาพสมรสของท่าน            โสด       
 กรณีสมรสแลว้ ท่านมีบุตรจ านวน            คน 
6. สมาชิกในครอบครวัของท่านที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัขณะนี ้(รวมทัง้ตวัท่านดว้ย)    1     คน 
 (ระบใุครบา้ง)  ตวัเอง         
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 ประกอบอาชีพมีรายได ้ 1 คน 
7. ที่พกัอาศยัของท่านในปัจจบุนัจดัอยู่ประเภทใด 
  เช่าที่พกัอาศยั จ่ายค่าเช่า ค่าน า้ ค่าไฟ และอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ  7,000บาท/เดือน 
8. ภมูิล  าเนาเดิมท่านจงัหวดั   น่าน        
9. นอกจากท่านมีใครบา้งเขา้มาช่วยเหลือจุนเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ          
10. ท่านจะตอ้งรบัภาระค่าใชข้จ่ายใหก้บัใครบา้ง   สง่เงินใหพ้่อแม่ที่ต่างจงัหวดั   
11. ปัจจบุนัท่านมีรายไดเ้สรมิจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ                          รายไดเ้ฉลี่ย   บาท/เดือน 
12. ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่  
  เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะ  
  เพียงพอและสามารถเก็บออมได ้เพราะ  
  ไม่เพียงพอ เพราะ ค่าใชจ้่ายที่กรุงเทพสงูมาก แลว้เราตอ้งสง่ใหพ้่อแม่ที่ต่างจงัหวดัอีก

ดว้ย รายไดล้ดลลงมาขนาดนีก้็ไม่พอใชเ้ลย      
13. ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปุระเภทหนีส้ิน และจ านวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบา้น และผ่อนรถ เป็นตน้) 

ผ่อนโทรศพัท ์2,000 บาทต่อเดือน       
14. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปัุญหาและแนวทางแกไ้ข 
 ปัญหา          
 แนวทางแกไ้ข         
15. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจา้งหรือไม่ 
  ม ี
  ไม่มี 
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 1) กรณีที่ถูกเลิกจา้งท่านแกปั้ญหาดว้ยตวัท่านเองอย่างไร (ระบุการแกปั้ญหา) เคยคิดอยาก
หันไปขายของแต่เราไม่มีเงินทุน ไดแ้ต่เอาเงินเก็บมาใช ้แต่มันไม่พอ ก็ตอ้งประหยัด  ๆ เอา
หน่อย ตอนนัน้เอาเงินเก็บมาใชแ้ทบหมดเลย      

 2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้ง ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งหรือไม่ 
 ไดร้บั (ระบคุวามช่วยเหลือ)  
 ไม่ไดร้บั เพราะ  ทางรา้นเงียบไปเลย ไม่มีการชดเชยเรา เขาบอกว่าปิดรา้นไปก่อนนะ 
แลว้ก็ไม่ไดติ้ดต่ออะไรเรามาอีกเลย       

16. จากเหตุการณโ์ควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งและให้
ความช่วยเหลือดา้นใด 

  นายจา้ง  
  ภาครฐั ไดร้บัเงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิง้กนั     
  อ่ืน ๆ           
17. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอปุสรรคอะไรบา้ง และแกไ้ขอย่างไร 
 1) ปิดมา 3 เดือน  เงินเยียวยามาชา้ เดือดรอ้นมาก ค่าเช่าหอ้งไม่มีจ่าย หากินไปวนั ๆ ก็แย่แลว้  
 สาเหต ุ ประกาศหยดุรา้น 3 เดือน       
 การแกปั้ญหา  ดงึเงินเก็บมาใชแ้ละหยิบยืมเงินคนใกลต้วัมาใชไ้ปก่อน     
 2)  ช่วงที่รอเงินเยียวยาเราเครียดมากเลยนะ เงินมนัไม่พอใชจ้รงิๆ ไหนจะค่าเช่าหอ้ง ค่าน า้

ค่าไฟ แทบไม่เหลือกินเลย         
 สาเหต ุ ตกงานและประกาศหา้มเปิดสถานประกอบการนวดแผนไทยหรืองดกิจกรรมนวด

แผนไทย          
 การแกปั้ญหา  เราก็ตอ้งใหก้ าลงัใจตวัเองว่าพ่อแม่ที่ต่างจงัหวดัก็รอเราอยู่ ตอ้งมีก าลงัใจสู ้  
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่

อย่างไร 
  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
 เพราะ  เงินเยียวยา 5,000 บาทก็พอช่วยไดบ้า้งนะ แต่เราก็ไม่พอใชอ้ยู่ดี เราเคยไดม้ากกว่า

กว่านีย้งัแทบไม่พอเลย         
19. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหส้ถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบติัอย่างไร

หากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
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 อยากใหเ้ขาเยียวยาเราบา้ง ชดัเจนว่าจะใหเ้ราออกหรือใหอ้ยู่ต่อ เราเควง้ดว้ย เงินก็ไม่มีดว้ย  
20. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบาย  

การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 อยากใหพ้ิจารณาจ านวนเงินที่เยียวยาประชาชนใหม่อีกครัง้ดว้ย เพราะเขาไม่พอใชก้นั เงิน

ออกชา้ดว้ยอีกเรื่อง แลว้บางคนเขาเดือนรอ้นจริงๆก็ไม่ไดเ้งินเยียวยา มันไม่ครอบคลุมเลย 
อยากใหด้แูลประชาชนใหดี้กว่านี ้       

 
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 13 
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านท างานที่ (ระบชุื่อและสถานที่)     บางซื่อ กทม   
 ต าแหน่ง           พนกังานนวด            รายได ้ 18,000-20,000  บาท/เดือน 
2. ปัจจบุนัประกอบอาชีพ 
  ว่างงาน 
  ท างาน (ระบชุื่อสถานที่ท างาน) บางซื่อ กทม     
 ต าแหน่ง          หมอนวด           รายได ้ 12,000-14,000 บาท/เดือน 
3. ปัจจบุนัท่านมีอายุ     28      ปี เพศ     ญ             
4. ท่านส าเรจ็การศึกษาสดูสดุในระดบัใด         ปวส       
5. สถานภาพสมรสของท่าน           โสด       
 กรณีสมรสแลว้ ท่านมีบุตรจ านวน            คน 
6. สมาชิกในครอบครวัของท่านที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัขณะนี ้(รวมทัง้ตวัท่านดว้ย)   1      คน 
 (ระบใุครบา้ง)  ตวัเอง         
 ประกอบอาชีพมีรายได ้  1 คน 
7. ที่พกัอาศยัของท่านในปัจจบุนัจดัอยู่ประเภทใด 
  เช่าที่พกัอาศยั จ่ายค่าเช่า ค่าน า้ ค่าไฟ และอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ  8,000  บาท/เดือน 
8. ภมูิล  าเนาเดิมท่านจงัหวดั  อยธุยา       
9. นอกจากท่านมีใครบา้งเขา้มาช่วยเหลือจุนเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ  
10. ท่านจะตอ้งรบัภาระค่าใชข้จ่ายใหก้บัใครบา้ง พ่อแม่     
11. ปัจจบุนัท่านมีรายไดเ้สรมิจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
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  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ       ขายของออนไลน ์    รายไดเ้ฉลี่ย  4,000-5,000 บาท/เดือน 
12. ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่  
  เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะ      
  เพียงพอและสามารถเก็บออมได ้เพราะ     นอกจากรายไดห้ลกัแลว้เรายงัท าอาชีพเสรมิ

ไปดว้ย มีรายรบัหลายช่องทาง แต่ก็ใช่ว่าจะเก็บไดเ้ยอะ เพราะรายจ่ายเราก็เยอะเหมือนกนั 
13. ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปุระเภทหนีส้ิน และจ านวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบา้น และผ่อนรถ เป็นตน้)  
14. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปัุญหาและแนวทางแกไ้ข 
 ปัญหา          
 แนวทางแกไ้ข         
15. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจา้งหรือไม่ 
  ม ี
  ไม่มี 
 1) กรณีที่ถกูเลิกจา้งท่านแกปั้ญหาดว้ยตวัท่านเองอย่างไร (ระบกุารแกปั้ญหา)  
 2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้ง ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งหรือไม่ 
 ไดร้บั (ระบคุวามช่วยเหลือ)  
 ไม่ไดร้บั เพราะ  

16. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งและให้
ความช่วยเหลือดา้นใด 

  นายจา้ง   เจา้นายใหเ้งินเดือนละ 3,000 บาท ในช่วงที่รา้นปิด และยังใหท้ างานต่อไป 
ไม่ไดใ้หเ้ราออกจากงาน        

  ภาครฐั ไดร้บัเงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิง้กนั 
  อ่ืน ๆ           
17. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอปุสรรคอะไรบา้ง และแกไ้ขอย่างไร 
 1) รายไดห้ลกัจากการนวดหายไปเลย รายรบัเรานอ้ยมาก ๆ      
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 สาเหต ุรฐัประกาศสั่งปิดรา้นนวดแผนไทย สปา       
 การแกปั้ญหา  หารายไดเ้สริมโดยการคา้ขายออนไลนแ์ทน     
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร 
  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
 เพราะ  ธุรกิจนวดแผนไทยถูกสั่งปิด ทุกอย่างเป็นศูนยเ์ลยนะคะ แต่รฐัเยียวยามาเดือนละ 

5,000 บาท ยงัไงมนัก็ไม่พอค่ะ แถมบางคนไม่ไดเ้ยียวยาเลยก็มี มนัเดือดรอ้นกนัหมด  
19. จากเหตุการณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหส้ถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร

หากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 อยากใหม้ีมาตรฐานในการใหบ้รกิารนะคะ แบบว่าใหล้กูคา้มั่นใจว่ารา้นเราสะอาด ไม่ไดเ้ป็น

สถานที่เสี่ยง ประมาณนีค่้ะ        
20. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบติัหรือนโยบายการ

ช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 อยากใหเ้ยียวยามากกว่านีน้ะ และใหท้บทวนดว้ยว่ามาตรการที่ออกมาไดเ้ยียวยาประชาชน

เพียงพอหรือยงั         
 
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 14 
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านท างานที่ (ระบชุื่อและสถานที่)   บางซื่อ กทม   
 ต าแหน่ง       พนกังานท าความสะอาดรา้น     รายได ้ 12,000 บาท/เดือน 
2. ปัจจบุนัประกอบอาชีพ 
  ว่างงาน 
  ท างาน (ระบชุื่อสถานที่ท างาน) บางซื่อ กทม     
 ต าแหน่ง    พนกังานท าความสะอาดรา้น      รายได ้ 12,000 บาท/เดือน 
3. ปัจจบุนัท่านมีอายุ      49     ปี เพศ   ญ       
4. ท่านส าเรจ็การศึกษาสดูสดุในระดบัใด        ม.3      
5. สถานภาพสมรสของท่าน           สมรส        
 กรณีสมรสแลว้ ท่านมีบุตรจ านวน      1      คน 
6. สมาชิกในครอบครวัของท่านที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัขณะนี ้(รวมทัง้ตวัท่านดว้ย)    3    คน 
 (ระบใุครบา้ง) ตวัเอง สามี ลกู        
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 ประกอบอาชีพมีรายได ้   2 คน 
7. ที่พกัอาศยัของท่านในปัจจบุนัจดัอยู่ประเภทใด 
  เช่าที่พกัอาศยั จ่ายค่าเช่า ค่าน า้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ 8,000 บาท/เดือน 
8. ภมูิล  าเนาเดิมท่านจงัหวดั     อดุรธานี       
9. นอกจากท่านมีใครบา้งเขา้มาช่วยเหลือจุนเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ   สามี         
10. ท่านจะตอ้งรบัภาระค่าใชข้จ่ายใหก้บัใครบา้ง   ลกู              
11. ปัจจบุนัท่านมีรายไดเ้สรมิจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ                          รายไดเ้ฉลี่ย  บาท/เดือน 
12. ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่  
  เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะ  
  เพียงพอและสามารถเก็บออมได ้เพราะ พอรา้นกลบัมาเปิดอีกครัง้ รายไดเ้ราก็เท่าเดิม  
  ไม่เพียงพอ เพราะ  
13. ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปุระเภทหนีส้ิน และจ านวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบา้น และผ่อนรถ เป็นตน้) 

ผ่อนรถยนต ์6,000 บาท        
14. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปัุญหาและแนวทางแกไ้ข 
 ปัญหา          
 แนวทางแกไ้ข         
15. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจา้งหรือไม่ 
  ม ี
  ไม่มี 
 1) กรณีที่ถกูเลิกจา้งท่านแกปั้ญหาดว้ยตวัท่านเองอย่างไร (ระบกุารแกปั้ญหา)    
 2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้ง ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งหรือไม่ 
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 ไดร้บั (ระบคุวามช่วยเหลือ)  
 ไม่ไดร้บั เพราะ  

16. จากเหตุการณโ์ควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งและให้
ความช่วยเหลือดา้นใด 

  นายจา้ง   นายจา้งใหเ้งินเดือนครึง่นึง ระหว่างที่รา้นลกูสั่งปิด    
  ภาครฐั   ไดร้บัเงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิง้กนั      
  อ่ืน ๆ           
17. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอปุสรรคอะไรบา้ง และแกไ้ขอย่างไร 
 1) การอยู่กินในช่วงที่โรคระบาดและรฐัสั่งล็อคดาวน ์ตอ้งประหยดัหลายอย่าง   
 สาเหต ุ เงินเดือนเราไดไ้ม่เต็มที่เหมือนเมื่อก่อน ภาระผ่อนรถ ค่าเช่าบา้นก็มี ไหนจะค่าเรียน

ลกูดว้ย          
 การแกปั้ญหา  ก็ประหยดัค่าใชจ้่ายเอา เราไม่ไดเ้ดือดรอ้นกระทบมากเท่าไหร่   
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร 
 เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
 เพราะ  ส าหรบัเราก็พอแลว้ เพราะรวมกับเงินเดือนที่นายจา้งใหม้าก็เกือบเท่ากับเงินเดือน

ปกติเราเลย          
19. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหส้ถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบติั

อย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 อยากใหม้ีการเตรียมตัวก่อนที่รา้นจะกลบัมาเปิดอีกครัง้ พวกเรื่องความสะอาด อะไรพวกนี ้

ไม่ใช่แค่ลกูคา้ที่กงัวล เราก็กงัวลดว้ย ยอมรบัเลยว่ากลวัติดเชือ้โควิด เพราะวนั ๆ หน่ึงมีลกูคา้
เขา้มาใชบ้รกิารหลายคน        

20. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบาย  
การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 

 ครัง้นีเ้หมือนเคา้จะแกปั้ญหาไดช้า้นะ อยากใหว้างแผนดีกว่านี ้อันนีเ้ยียวยาประชาชนช้ามาก 
บางคนเขารอไม่ไหวหรอก        

 
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 15 
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านท างานที่ (ระบชุื่อและสถานที่)    พญาไท กทม.  
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 ต าแหน่ง     พนกังานตอ้นรบัหนา้รา้นและแคชเชียร ์   รายได ้ 12,000 บาท/เดือน 
2. ปัจจบุนัประกอบอาชีพ 
  ว่างงาน 
  ท างาน (ระบชุื่อสถานที่ท างาน)  
 ต าแหน่ง                     รายได ้ บาท/เดือน 
3. ปัจจบุนัท่านมีอายุ      21      ปี เพศ    ญ       
4. ท่านส าเรจ็การศึกษาสดูสดุในระดบัใด        ม.6      
5. สถานภาพสมรสของท่าน             โสด       
 กรณีสมรสแลว้ ท่านมีบุตรจ านวน              คน 
6. สมาชิกในครอบครวัของท่านที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัขณะนี ้(รวมทัง้ตวัท่านดว้ย)    1     คน 
 (ระบใุครบา้ง)         
 ประกอบอาชีพมีรายได ้คน 
7. ที่พกัอาศยัของท่านในปัจจบุนัจดัอยู่ประเภทใด 
  เช่าที่พกัอาศยั จ่ายค่าเช่า ค่าน า้ ค่าไฟ และอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ 8,000 บาท/เดือน 
8. ภมูิล  าเนาเดิมท่านจงัหวดั      ชลบรุี       
9. นอกจากท่านมีใครบา้งเขา้มาช่วยเหลือจุนเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ          
10. ท่านจะตอ้งรบัภาระค่าใชข้จ่ายใหก้บัใครบา้ง ตวัเอง     
11. ปัจจบุนัท่านมีรายไดเ้สรมิจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ                          รายไดเ้ฉลี่ย  บาท/เดือน 
12. ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่  
  เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะ      
  เพียงพอและสามารถเก็บออมได ้เพราะ      
  ไม่เพียงพอ เพราะ หลงัจากท่ีรฐัสั่งล็อคดาวน ์ทางรา้นก็ตอ้งปิด หนูตกงานเลย   
13. ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปุระเภทหนีส้ิน และจ านวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบา้น และผ่อนรถ เป็นตน้) 
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14. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปัุญหาและแนวทางแกไ้ข 
 ปัญหา          
 แนวทางแกไ้ข         
15. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจา้งหรือไม่ 
  ม ี
  ไม่มี 
 1) กรณีที่ถกูเลิกจา้งท่านแกปั้ญหาดว้ยตวัท่านเองอย่างไร (ระบกุารแกปั้ญหา)  ตอ้งของเงิน

พ่อแม่เป็นค่ากินค่าอยู่         
 2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้ง ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งหรือไม่ 
 ไดร้บั (ระบุความช่วยเหลือ) นายจา้งใหเ้งินชดเชย 5,000 บาท หลงัออกจากงาน 
 ไม่ไดร้บั เพราะ         

16. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งและให้
ความช่วยเหลือดา้นใด 

  นายจา้ง   เงินชดเชยจ านวนหนึ่ง       
  ภาครฐั          
  อ่ืน ๆ           
17. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอปุสรรคอะไรบา้ง และแกไ้ขอย่างไร 
 1) ตกงาน ไม่มีรายได ้เงินไม่พอใช ้       
 สาเหต ุ ผลกระทบจากโควิด-19 รา้นไม่จา้งงานต่อ       
 การแกปั้ญหา ขอพ่อแม่ใชไ้ปก่อน จนกว่าจะไดง้านใหม่     
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร 
  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
 เพราะ หนูเป็นนกัศึกษาที่ท างานไปดว้ยเรียนไปดว้ย มีสถานะเป็นนกัศึกษาอยู่ หนูเลยไม่ได้

รบัการเยียวยาใด ๆ จากรฐัเลย ไม่ไดเ้ขา้รว่มโครงการเราไม่ทิง้กนัดว้ย    
19. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหส้ถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบติัอย่างไร

หากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 อยากใหร้า้นชดเชยเงินใหล้กูจา้งมากกว่านีค่้ะ       
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20. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบติัหรือนโยบายการ
ช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 

 หนูเป็นคนนึงที่เดือดรอ้นจากวิกฤติโควิดแต่ไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐเลย เพราะหนูมี
สถานะเป็นนกัศกึษา อยากใหเ้คา้แกไ้ขปัญหาจดุนีด้ว้ย      

   
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 16 
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านท างานที่ (ระบชุื่อและสถานที่)  พญาไท   กทม.   
 ต าแหน่ง            หมอนวดแผนไทย     รายได ้ 14,000-15,000     บาท/เดือน 
2. ปัจจบุนัประกอบอาชีพ 
  ว่างงาน 
  ท างาน (ระบชุื่อสถานที่ท างาน) หลกัสี่ กทม     
 ต าแหน่ง      คา้ขาย       รายได ้    12,000-13,000  บาท/เดือน 
3. ปัจจบุนัท่านมีอายุ     36      ปี เพศ   ญ       
4. ท่านส าเรจ็การศึกษาสดูสดุในระดบัใด         ม.3      
5. สถานภาพสมรสของท่าน           หมา้ย        
 กรณีสมรสแลว้ ท่านมีบุตรจ านวน      1      คน 
6. สมาชิกในครอบครวัของท่านที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัขณะนี ้(รวมทัง้ตวัท่านดว้ย)      2  คน 
 (ระบใุครบา้ง)   ตนเอง ลกู        
 ประกอบอาชีพมีรายได ้    1     คน 
7. ที่พกัอาศยัของท่านในปัจจบุนัจดัอยู่ประเภทใด 
  เช่าที่พกัอาศยั จ่ายค่าเช่า ค่าน า้ ค่าไฟ และอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ  7,000 บาท/เดือน 
8. ภมูิล  าเนาเดิมท่านจงัหวดั   พทัลงุ       
9. นอกจากท่านมีใครบา้งเขา้มาช่วยเหลือจุนเจือค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั 
  ไม่มี 
  มี (ระบ)ุ  
10. ท่านจะตอ้งรบัภาระค่าใชข้จ่ายใหก้บัใครบา้ง ลกู  พ่อแม่    
11. ปัจจบุนัท่านมีรายไดเ้สรมิจากงานอ่ืน ๆ หรือไม่ 
  ไม่มี 
  ม ี(ระบ)ุ                          รายไดเ้ฉลี่ย  บาท/เดือน 
12. ท่านคิดว่ารายไดข้ณะนีเ้พียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่  
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  เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได ้เพราะ   พออกมาคา้ขายแทนอาชีพนวด รายไดเ้ราก็
นอ้ยลงกว่าเดิม ขา้วของก็แพงขึน้ทกุวนั       

  เพียงพอและสามารถเก็บออมได ้เพราะ      
  ไม่เพียงพอ เพราะ         
13. ท่านมีหนีส้ินหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปุระเภทหนีส้ิน และจ านวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบา้น และผ่อนรถ เป็นตน้)  
14. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครวัหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี ระบปัุญหาและแนวทางแกไ้ข 
 ปัญหา          
 แนวทางแกไ้ข         
15. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจา้งหรือไม่ 
  ม ี
  ไม่มี 
 1) กรณีที่ถกูเลิกจา้งท่านแกปั้ญหาดว้ยตวัท่านเองอย่างไร (ระบกุารแกปั้ญหา)   

 เราก็หาอาชีพใหม่เลย ผนัตวัมาขายของในตลาด      
 2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถกูเลิกจา้ง ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งหรือไม่ 
 ไดร้บั (ระบคุวามช่วยเหลือ)        
 ไม่ไดร้บั เพราะ  ทางรา้นเขามีหนีส้ินเยอะ แลว้เป็นรา้นเล็ก ๆ พอเจอโควิดเขา้ไปก็ปิด
กิจการไปเลย เราก็เห็นใจเขาเหมือนกนัว่าเขาไม่มีเงินชดเชยใหเ้ราจรงิ ๆ    

16. จากเหตุการณโ์ควิด-19 ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งและให้
ความช่วยเหลือดา้นใด 

  นายจา้ง 
  ภาครฐั  
  อ่ืน ๆ  ไม่ไดเ้ลย เราเป็นหมอนวดที่ยงัไม่ไดข้ึน้ทะเบียน เลยไม่ไดเ้งินเยียวยา 5 ,000 บาท

แบบคนอ่ืนเขา          
17. จากเหตกุารณโ์ควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอปุสรรคอะไรบา้ง และแกไ้ขอย่างไร 
 1) เริ่มตน้อาชีพใหม่ มนัก็ยากเนอะ เราไม่เคยท ามาก่อน แต่ก็ตอ้งเสี่ยงท าเอา   
 สาเหต ุ ตกงานจากสถานการณโ์ควิด-19       
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 การแกปั้ญหา  พยายามเรียนรูท้ี่จะท ามาหากินอาชีพใหม่      
 2) ยอมรบัเลยว่าช่วงเดือนแรกที่รา้นปิด เครียดมาก      
 สาเหต ุ ตกงานจากสถานการณโ์ควิด-19       
 การแก้ปัญหา  พยายามหาอย่างอ่ืนท า เราก็ตอ้งรีบปรบัตัวใหไ้ว กลัวลูกจะไม่มีอะไรกิน 

สงสารลกูอย่างเดียวเลย        
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครฐัที่เขา้มาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่

อย่างไร 
  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ 
 เพราะ  จะไปเพียงพอไดไ้ง ไม่ตกถึงเราสกันิดเลย เราเหมือนโดนรฐัทอดทิง้เลย เดือดรอ้นมาก ๆ 
19. จากเหตุการณโ์ควิด-19 ท่านอยากใหส้ถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบติัอย่างไร

หากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 
 เราก็เห็นเขาเดือดรอ้นไม่แพเ้ราเนอะ เห็นใจเขาเหมือนกนั จรงิ ๆ ถา้เขากลบัมาเปิดไดอี้กครัง้ 

ก็อยากใหเ้ขาเตรียมตัวรบัมือ ถา้สถานการณแ์ย่ลงอีกครัง้แลว้รา้นตอ้งปิดอีกรอบ ใหม้ีเงิน
ชดเชยใหล้กูจา้งบา้ง         

20. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากใหห้น่วยงานของรฐัมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบาย  
การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตกุารณแ์บบนีอี้กในอนาคต 

 อยากใหส้  ารวจดบูา้งว่ามีคนไม่ไดร้บัการเยียวยา เราเดือดรอ้นจากโควิดเหมือนกนั แต่ไม่ได้
เยียวยาเลย ไม่อยากใหใ้ครโดนรฐัทอดทิง้แบบนีอี้กถา้เกิดสถานการณท์ี่แย่แบบนีใ้นอนาคต 
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ชื่อ-สกุล นายณฐพร  วรรณชิต 
วัน เดือน ปี เกิด 29 สิงหาคม 2526 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัเพชรบรุี 
วุฒกิารศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต เอกภาษาองักฤษ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน เดอะ ทรี คอนโด  

เลขที่ 1269/566 ถนนสขุมุวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

ผลงานตีพิมพ ์ - 
รางวัลทีไ่ด้รับ -   
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