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วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยมีดงั นี ้ (1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของแรงงานธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานครจากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 และ (2) เพื่อศึกษาแนวทางการช่วยเหลือ
เยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานครจากผลกระทบของวิกฤติโควิด -19
โดยเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ และมีผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ (1) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 5
คน (2) นายจ้า งหรื อ ผู้ป ระกอบการภาคเอกชนที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้อ ง จ านวน 6 คน (3) แรงงานหรื อ ลูก จ้า งที่ มี
ประสบการณ์ดา้ นการนวดแผนไทย จานวน 16 คน ซึ่งทัง้ หมดใช้วิธีส่มุ ตัวอย่างแบบ Snowball Technique ด้วย
การวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนัน้ สามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนตรงตาม
ประเด็นที่นักวิจยั ศึกษา การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะดาเนินการวิเคราะห์เนือ้ หาทั้งสองส่วน คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยผลการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย (1) ปั ญหาต่อแรงงานธุรกิจบริการ
ประเภทนวดแผนไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด -19 ดังปรากฏใน 4 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
นโยบายภาครัฐ สุขภาพกายและใจ และ (2) แนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวด
แผนไทยที่ได้รบั ผลกระทบวิกฤติโควิด-19 จากปั ญหาในข้อ(1) ซึ่งมาตรการการเยียวยานัน้ เป็ นการแก้ไขปั ญหาที่
ไม่ครอบคลุม เช่น การช่วยเหลือเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจ ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ และยังมีลูกจ้างอีกเป็ น
จานวนมากที่ไม่ได้รบั การช่วยเหลือใด ๆ จากภาครัฐเลย ทัง้ ที่เป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบและความเดือดร้อนจริง โดย
ภาครัฐควรกลับไปพิจารณาถึงนโยบายการช่วยเหลือในส่วนนีอ้ ีกครัง้

คาสาคัญ : วิกฤติโควิด-19, แรงงาน, ธุรกิจบริการ, นวดแผนไทย, การวิเคราะห์ปัญหา

จ
บทคัด ย่อภาษาอัง กฤษ

Title

Author
Degree
Academic Year
Thesis Advisor

ANALYSIS OF PROBLEM AND REMEDIAL APPROACH TO THAI
MASSAGE SERVICE BUSINESS WORKERS IN BANGKOK
METROPOLITAN AREA FROM THE IMPACT OF COVID-19 CRISIS
NATHAPORN WANNACHIT
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION
2020
Assistant Professor Dr. Chulasak Channarong , Ph.D.

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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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็ นธุรกิจบริการที่เริ่มมีบทบาทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ
สาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของโลก ทัง้ นีใ้ นปี 2006 มีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพจานวนถึง 842 ล้านคนและคาดว่าจะเติบโตถึง 1.6 พันล้านคนในปี 2020 ซึ่งสัดส่วนของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาจากธุรกิจการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยคิดเป็ น
11% ของรายได้ทงั้ หมด (Wanlanai Saiprasert, 2011) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถสร้างรายได้
ประมาณ 617 ล้านบาทในแต่ละประเทศ และมีสดั ส่วนการเติบโตในทุกประเทศที่ 3.9% ของทุก
ประเทศต่อปี (Carrera & Bridges, 2006) สาเหตุหนึ่งที่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รบั ความนิยมสูง
เป็ นผลมาจากผูค้ นส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากขึน้ เพื่อหลีกเลี่ยง
การเกิดโรคภัยต่าง ๆ ซึ่งจะนาไปสู่การเยียวยารักษา และเกิด ค่าใช้จ่ายตามมาจานวนมหาศาล
สอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของ (Tourism Research and Marketing, 2006) พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติจะเดินทางด้วยจุดประสงค์การท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป ได้แก่ การเดินทางพักผ่อน
Regarding the purpose of travel, 50% เดินทางเยี่ยมญาติและเพื่อนฝูง 25% เดินทางเชิงสุขภาพจาก
การแพทย์ทางเลือก (สปาและสุขภาพความงาม) 16% และที่เหลือคือการติดต่อทางธุรกิจ (Travel
Exhibitions, 2007) ส่งผลให้ผปู้ ระกอบธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ทัง้ โรงพยาบาลเอกชน และสปา
และสุขภาพความงามต่าง ๆ ขยายบริการด้านสุขภาพในวงกว้าง จากเดิมที่ม่งุ เน้นการบาบัดรักษา
โรคภัยต่าง ๆ ให้ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพทัง้ ร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง เพื่อป้องกันโรคภัยต่าง ๆ
และการฟื ้ นฟูสุขภาพหลังการบาบัดรักษา รวมไปถึงบริการเสริมความงามเพื่อเสริมบุคลิกภาพที่
เข้ามามีบทบาทมากขึน้ ในระยะหลัง (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2555)
จากกระแสความใส่ใจด้านสุขภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็วดังกล่าว ทาให้หน่วยงานภาครัฐ
ในหลายประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทยต่างให้การสนับสนุนธุรกิจภาคเอกชนที่ให้บริการด้านสุขภาพ
เพื่อขยายตลาดในต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมทัง้ กลุ่มประเทศที่กาลังพัฒนา สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งจากผลการวิจัยทางการตลาด
การท่องเที่ยว พบว่า การเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะนิยม
เดินทางไปใช้บริการในประเทศกาลังพัฒนา (Bookman & Bookman, 2007; Matto & Rathindran,
2006; Morrison, 2005; Ramirez, 2007) ทาให้ธุรกิจสปาและสุขภาพความงามของไทย ซึ่งถือเป็ น
การแพทย์ทางเลือก ซึ่งแต่เดิมเน้นบริการด้านการรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยการนวดเพื่อบาบัดรักษา
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หันมาพัฒนาบริการด้านส่งเสริมสุขภาพรวมทัง้ บริการด้านเสริมความงาม เพื่อสนองความต้องการ
ที่เ พิ่ม ขึน้ โดยอาศัย ความได้เ ปรี ย บจากความน่ า เชื่ อ ถื อ ในด้า นบุค ลากร ทั้ง นี ้ มีผปู้ ระกอบการ
เข้ามาให้บริการเพิ่มขึน้ จานวนมาก และพัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพในหลากหลายรูปแบบ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึน้ โดยมีบริการนวดแผนไทย และสปา เป็ นกิจกรรมที่มีช่ือเสียง เป็ น
ที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในต่างประเทศหลัง ทาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่างชาติ
ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ให้ใช้บริการเพื่อสัมผัสบริการนวดแผนไทยที่มีช่อื เสียงของประเทศไทย
นวดแผนไทย เป็ นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ ซึ่งถือได้ว่าเป็ นภูมิปัญญาของไทยที่มีมาตัง้ แต่อดีต
กาลและได้สืบสาน ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบนั ความนิยมการนวดแผนไทยมีในทัง้ จากคนไทยและ
ชาวต่างชาติจนถึงกับมีคากล่าวว่า “ถ้ามาเมืองไทยจะต้องได้นวดแผนไทย” ทาให้ธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยเป็ นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กนั ประเทศเป็ นอันมากรวมตลอดถึงผูท้ ่เี ป็ นหมอนวดเองจึง
สามารถประกอบอาชีพดังกล่าวได้อย่างมั่นคง (ขยสร สมบุญมาก และจักรพงษ์ เปี่ ยมเมตตา, 2559)
นวดแผนไทยถือเป็ นศาสตร์และศิลป์ อีกแขนงหนึ่งที่สาคัญของหลักวิชาการแพทย์แผนไทยหรือเรียก
อย่างเป็ นทางการว่า “หัตถศาสตร์” ซึ่งดารงอยู่ในสังคมไทยมาตัง้ แต่สมัยโบราณ การนวดแผนไทย
เป็ นหนึ่ง ในรู ปแบบของการรักษาอาการป่ วยไข้ หรือการคลายเส้นเพื่ อให้คลอดบุต รง่า ย และ
มีความสาคัญเรื่อยมา ซึ่งการรักษาโรคด้วยการนวดแผนไทยเป็ นวิธีหนึ่งที่มีผลต่อการรักษาโรคได้
เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ดว้ ยการฉีดหรือกินยาแผนปั จจุบนั (นัฐวดี แดงอินทร์,
2555) นอกจากนีก้ ารนวดแผนไทยยังมีคณ
ุ ค่าต่อสุขภาพทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ โดยเป็ นกระบวนการ
ดูแลสุขภาพและรักษาโรคที่อาศัยการสัมผัสอย่างมีหลักการระหว่างผูใ้ ห้การรักษา (หมอนวด) และ
ผูร้ บั การรักษา (ผูป้ ่ วย) ทาให้เกิดการไหลเวียนของเลือดลม กล้ามเนือ้ ผ่อนคลาย รักษาอาการปวด
เมื่อยตามร่างกาย อาการฟกชา้ เคล็ดขัดยอก และยังช่วยให้สดชื่น กระปรี่กระเปร่า จิตใจผ่อนคลายได้
เป็ นอย่างดี การนวดทุกรูปแบบจึงนับว่ามีส่วนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่งเสริมความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวและสังคมอีกทางหนึ่งด้วย (ศิรลิ กั ษณ์ ฮัว้ รุง่ เรือง, 2550)
ประเทศไทยมีศกั ยภาพสูงในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ (Health Promotion
Services) เช่น สปา นวดแผนไทย และธุรกิจความงาม เป็ นต้น โดยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 เป็ นต้นมา
รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนธุรกิจในสาขานี ้ ด้วยการประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศให้เป็ น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดวิสยั ทัศ น์ Thailand as World Class Healthcare Destination
โดยธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ เป็ นหนึ่งในบริการหลักภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาให้
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ น “Capital Spa of Asia”
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ด้วยการผลักดันการสร้างมาตรฐานและเอกลักษณ์ของธุรกิจสปาไทยสู่มาตรฐานสากล และเน้น
การทาการตลาดเชิงรุกในประเทศเป้าหมาย โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ธุรกิจและสนับสนุนการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ทัง้ ด้านการลงทุน/ร่วมทุน จัดตัง้ ธุรกิจ การสร้าง
เครือข่าย การสร้างแบรนด์ ฯลฯ ส่งผลให้ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยมีช่อื เสียงและมีมาตรฐานเป็ น
ที่ยอมรับในระดับสากล และกลายเป็ นธุรกิจบริการอีกสาขาหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทย โดยเป็ นธุรกิจบริการที่ไทยมีศักยภาพในฐานะเป็ น “บริการที่
ส่งออกได้” ทัง้ ในรูปแบบการรองรับชาวต่างชาติท่ีเข้ามาใช้บริการในประเทศ การออกไปลงทุนจัดตัง้
ธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงการส่งบุคลากรเดินทางไปให้บริการในต่างประเทศ นอกจากนัน้ ยังเป็ น
ธุรกิจที่สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวในสาขาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยว สินค้าเพื่อ
สุขภาพ ฯลฯ ส่งผลให้มีเงินตราไหลเข้าประเทศจากธุรกิจในกลุม่ นีเ้ พิ่มมากขึน้ สาหรับปี 2553 จาก
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จานวนผูใ้ ช้บริการชาวต่างประเทศ
ลดลง จากการชะลอและยกเลิกการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย อย่างไรก็ดี รายได้ใน
ภาพรวมของภาคธุรกิจนีย้ งั ทรงตัวอยู่ เนื่องจากผูใ้ ช้บริการชาวไทยหันมาให้ความใส่ใจกับเรื่องการดูแล
สุขภาพและความงามของตนมากขึน้ ทัง้ นีธ้ ุรกิจบริการสปาและนวดแผนไทยจะขยายตัวได้โดย
คาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 16,000 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป (กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ สานักการค้าบริการและการลงทุน, 2554)
ด้วยการรณรงค์ทงั้ ภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมสุขภาพ ทาให้การนวดแผนไทย
ซึ่งเป็ นวิธีหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพเป็ นที่ยอมรับและชื่นชอบสาหรับบุคคลโดยทั่วไปอย่างรวดเร็ว
และแผ่หลายทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ และด้วยเหตุนีท้ าให้การนวดแผนโบราณเป็ นธุรกิจ
ผูป้ ระกอบจานวนมากให้ความสนใจและเปิ ดกิจการร้านค้าเป็ นจานวนมากเนื่องจากสามารถสร้าง
รายได้อย่างมหาศาลให้กับผูป้ ระกอบการนวดแผนโบราณ ข้อมูลจากศูนย์วิจัย กสิกรไทย พบว่า
การบริการนวดแผนไทยสร้างชื่ อเสียงและได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ทาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใช้บริการนวดแผนไทย ซึ่งมีรายได้จากตลาดท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพของไทยปี 2555 มีมลู ค่าประมาณ 150,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2558)
นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ของนักวิชาการอีกหลายคนที่แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
แบบการนวดแผนไทยเป็ นธุรกิจที่สร้างมูลค่ามหาศาล และหลายประเทศต้องให้ความสาคัญกับ
การพัฒนารู ปแบบการดูแล รักษาสุขภาพให้ประชาชนในประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็ นจากภาครัฐบาล จากการที่ตอ้ งจ่ายในระบบประกันสุขภาพและสวัสดิการ
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(Bies & Zacharia, 2007 ; Burkett, 2007 ; Forgione & Smith, 2007 ; Horowitz & Rosensweig,
2007; United States Congress Senate Special Committee on Aging, 2006)
สอดคล้องกับแนวความคิดของคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเชิงนโยบายการพัฒนาศูนย์กลาง
บริการด้านสุขภาพ Medical Hub ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ซึ่งได้กาหนดแนวทางการพัฒนา 4 ด้าน
มุ่งพัฒนาวงการแพทย์ของไทยให้เป็ นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) เพื่อพัฒนา
วงการแพทย์ของไทยให้เ ป็ น ศูน ย์ก ลางในการพัฒ นาด้า นสุข ภาพ ซึ่ง ในส่ว นยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ รัฐบาลอยากเห็นการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในด้านสุขภาพด้วยการเติมเต็ม
ขัน้ พืน้ ฐานของสุขภาพ ดูแลยกระดับมาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพต่าง ๆ ดูแลสุขภาพในเชิงของ
การท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ง การต่ อ ยอดในการสร้า งอาชี พ และการพัฒ นาให้เ กิ ด ความเป็ น เลิ ศ ใน
ศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ ทัง้ นี ้ ได้กาหนดแนวทางการพัฒนา Medical Hub เป็ น 4 ด้านคือ 1.
เป็ นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ Wellness Hub ที่เป็ นการบริการอย่างครบวงจร 2. เป็ น
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ Medical Service Hub ที่ต่อยอดกับระบบสปา ระบบการทางานเพื่อสร้าง
สุขภาพรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุข ภาพ ซึ่ง ถือ เป็ น จุด แข็ง ของประเทศไทยและเป็ น จุด หนึ่ง ที่
หลายประเทศเข้ามาใช้บริการ 3. เป็ นศูนย์กลางการศึกษา วิช าการและงานวิจัย Academic
Hub ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และ 4. เป็ นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ Product Hub
ทัง้ นีผ้ ทู้ ่ีประกอบอาชีพเป็ นหมอนวดแผนไทยหรือหมอนวดแผนโบราณซึ่งเป็ นการนวด
เพื่อบาบัดรักษาโรคกับนวดเพื่อสุขภาพนัน้ แตกต่างกัน หากต้องการนวดเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลาย หรือ
นวดเพื่อเสริมสวยให้เลือกร้านนวดทั่วไปหรือร้านสปาที่ได้รบั อนุญาต ส่วนการนวดเพื่อรักษาหรือที่
เรียกกันว่า “นวดแก้อาการ” ต้องเข้าสถานพยาบาลด้านแพทย์แผนไทย ทัง้ นี ้ การนวดเพื่อบาบัดรักษา
โรคนัน้ เป็ นการรักษาโรคและฟื ้ นฟูสขุ ภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ จะต้องกระทาในสถานพยาบาลที่ไ ด้รบั อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สถานพยาบาล รวมทัง้ ผูใ้ ห้การรักษาหรือหมอนวดจะต้องขึน้ ทะเบียนและได้รั บอนุญาตจากสภา
การแพทย์แผนไทยทัง้ นีก้ ่อนวิกฤติโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขเป็ นหน่วยงานสาคัญที่เกี่ยวข้อง
และส่งผลโดยตรงต่อการนวดแผนไทยจากนโยบายสนับสนุนให้มีการแพทย์แผนไทยควบคู่กับ
การแพทย์แผนปั จจุบนั โดยมีการจัดตัง้ สถาบัน การแพทย์แผนไทยขึน้ ในกรมการแพทย์กระทรวง
สาธารณสุข นอกจากนีย้ งั มี การเพิ่ม มูลค่าให้แก่การนวดแผนไทย เป็ นส่วนหนึ่ง ในนโยบายของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการผลักดันให้การนวดแผนไทยเป็ นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากนีก้ ระทรวงแรงงานเป็ นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามา
สนับสนุนส่งเสริมการนวดแผนไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพด้านธุรกิจบริการการนวดแผนไทย
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(พสุนิต สารมาศ, นราภรณ์ ขันธบุตร และ อุบลวรรณ อยู่สขุ , 2551) ทัง้ นีย้ งั มิได้นบั รวมภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมธุรกิจการนวดแผนไทยอีกเป็ นอันมาก ดังจะเห็น
ได้จากมีหมอนวดที่ขึน้ ทะเบียนและได้รบั ใบรับรองการขึน้ ทะเบียนเป็ นผูใ้ ห้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพหรือใบ สพส. 13 จานวนกว่า 120,000 คน รวมทัง้ หมอนวดเพื่อสุขภาพประมาณ 200,000
คน
ซึ่งหลังจากเกิดวิกฤติ โควิ ด-19 ทาให้ภาคธุ รกิจในหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่ า ง
รุ นแรง โดยเฉพาะต่อธุ รกิ จ บริก ารประเภทนวดแผนไทยรวมทั้ง สปาดัง ปรากฏข้อ มูลว่ า ธุ ร กิ จ
ประเภทดังกล่าวได้รบั ผลกระทบจากการประกาศให้โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
เป็ นโรคติดต่อตามพระราชบัญ ญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ นายกรัฐมนตรีได้ใช้อานาจตาม
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ที่ ได้ประกาศข้อกาหนดและ
ข้อปฏิบตั ิ โดยห้ามประชาชนเข้าไปในพืน้ ที่หรือสถานที่ซ่ึงมีความเสี่ยง การปิ ดสถานที่เสี่ยง เช่น
สนามมวย ผับ สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า การปิ ดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร การห้ามกักตุน
สินค้า ยา สินค้าอื่นที่จาเป็ นต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาวัน การห้ามชุมนุม การมั่วสุมกัน
ห้ามเสนอข่าวเท็จ หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด และเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกบ้านในเวลากาหนด
ผูใ้ ดฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้
ปรับ
อย่างไรก็ดีในช่วงวิกฤติโควิด-19 การได้รบั การสนั บสนุนและช่วยเหลือตลอดจนการ
ช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ธุรกิจและผูไ้ ด้รบั ผลกระทบต่อ วิกฤติโควิด-19 ของประเทศไทยมีลักษณะ
รวมศูนย์อยู่ท่รี ฐั บาลผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยนอกจากการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ แล้วยังมีหน้าที่บริหารจัดการ
และมอบหมายให้อานาจหน้าที่การช่วยเหลือประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ จากวิกฤติโควิด-19 ด้วย
สาหรับธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยได้รบั การสนับสนุนและช่วยเหลือในลักษณะของนโยบายของ
รัฐบาลในช่ วยเหลื อ เยี ย วยากรณี โ ควิ ด -19 ยกตัวอย่ างเช่ น การช่ วยลดเงิ นสมทบเข้า กองทุ น
ประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้างในทุกหน่วยธุรกิจ ในกรณีท่เี ป็ นพนักงานนวดแผนไทยอิสระที่
ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รบั เงินชดเชยรายได้คนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็ นระยะเวลา
3 เดือน นอกจากนีย้ ังได้รบั มาตรการลดค่าครองชีพประชาชน มาตรการลดค่าไฟฟ้าค่านา้ ประปา
อีกด้วย
แม้ว่าแรงงานของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยจะได้รบั ความช่วยเหลือดังกล่าวข้างต้น
ดังเช่นภาคส่วนอื่น ๆ ที่ยงั มีสว่ นของการได้รบั การช่วยเหลือและยังมีปัญหาอุปสรรคเป็ นการเฉพาะ
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ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งแรงงานของธุรกิจบริการประเภทดังกล่าวก็เช่นเดียวกันกับที่กลุม่ หรือประชาชน
หรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่ยงั คงจาต้องมีการศึกษาข้อมูลทัง้ สภาพและแนวทางการแก้ไขปั ญหาจากวิกฤติท่ี
ยังคงไม่คลี่คลายนี ้ งานสารนิพนธ์นีจ้ ึงเกิดขึน้ เพื่อศึกษาปั ญหาของแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวด
แผนไทยจากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 และแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาที่ควรมีต่อแรงงานของ
ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย เพื่อให้ธุรกิจโดยเฉพาะ แรงงานของธุรกิจประเภทนีย้ ังคงสามารถ
ประกอบสัมมาชีพดังกล่าวได้รวมตลอดถึงสามารถรอดพ้นวิกฤติท่ีกาลังเกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อประสิทธิผลสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื ่อ วิเ คราะห์ปั ญ หาของแรงงานธุร กิจ บริก ารประเภทนวดแผนไทยในเขต
กรุ งเทพมหานครจากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19
2. เพื่อศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผน
ไทยในเขตกรุงเทพมหานครจากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้า นเนื อ้ หา งานวิจ ัย ชิ น้ นี เ้ ป็ น การศึก ษาประเด็น ปั ญ หาและแนวทาง
การช่วยเหลือเยียวยาต่อ แรงงานของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยจากผลกระทบของวิกฤติ
โควิด-19 ในด้าน 1) เศรษฐกิจ 2) สังคม 3) นโยบายภาครัฐ 4) สุขภาพกายและใจ
2. ขอบเขตด้านประชากร/ผูใ้ ห้ขอ้ มูล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์
ข้อแรก โดยศึกษาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือ
2.1 นายจ้างหรือตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชน/ผูป้ ระกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผูม้ ีส่วน
ในการกากับ ดูแลและส่ง เสริม การพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ (การนวดแผนไทย)
จานวน 6 คน ประกอบด้วย 1) ผูป้ ระกอบการ 3 คน 2) ตัวแทนภาคเอกชน 3 คน โดยใช้เทคนิค
Snowball Technique โดยประมาณ 6 คน
2.2 แรงงานและผูเ้ ชี่ ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการนวดแผนไทยส าหรับ
นักท่องเที่ยวและนัก วิช าการ จานวน 16 คน ประกอบด้ว ย 1) แรงงาน/ลูก จ้า งด้า นการนวด
แผนไทย 8 คน 2) ผูม้ ีประสบการณ์/ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทยสาหรับนักท่องเที่ยว 8 คน โดย
ใช้เทคนิค Snowball Technique โดยประมาณ 16 คน
3. ขอบเขตด้า นประชากร/ผู้ใ ห้ข้อ มูล สอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ ข้อที่สอง โดยศึกษาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือ
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เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ/ตัวแทนผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องของภาครัฐ ผูม้ ีส่วนในการกากับ
ดูแล และส่งเสริมการพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ (การนวดแผนไทย) จานวน 5 คน
ประกอบด้วย 1) ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข 2) ตัวแทนจากผูแ้ ทนสภาการพยาบาล 3) ผูแ้ ทน
องค์การบริหารส่วนตาบลในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4) กรมการแพทย์ กรมอนามัย
5) ผูอ้ านวยการส่งเสริมและพิทักษ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 6) กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 7) กรมบัญชีกลาง 8) สานักงานประกันสังคม 9) เลขาธิการสภานักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติแห่งประเทศไทย 10) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒ นา
นักท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิค Snowball Technique โดยประมาณ 5 คน
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา งานวิจัยทาอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยประกาศใช้พระราชกาหนด
ฉุกเฉินรวมทั้งมาตรการล็อกดาวน์ (Lock down) และมี ม าตรการเยียวยาแก่สถานประกอบการ
ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จนถึง ปั จจุบนั
โดยงานวิจยั นีม้ ีระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั 4 เดือนในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
การนาไปใช้ประโยชน์ในด้าน
1. ในด้านวิชาการทาให้ทราบถึงปั ญหาของแรงงานของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย
จากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 เพื่อใช้เป็ นแหล่งข้อมูลทางวิชาการในการประกอบการสร้างนโยบาย
สาธารณะที่เกี่ยวข้อง
2. ในด้านนโยบายช่วยให้มีทางเลือกใหม่ ๆ ในการช่วยเหลือเยียวยาและพัฒนาแรงงาน
ของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยหลังการระบาดโควิด-19
นิยามศัพท์
1. ธุรกิจบริการ หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนินกิจการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่เป็ นตัวตนมีรูปแบบ
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านความพึงพอใจและความคาดหวัง มักจะถูกบริโภคไป
พร้อม ๆ กับที่ผลิตขึน้ มา เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการรักษาพยาบาล เป็ นต้น
2. นวดแผนไทย หมายถึง การตรวจประเมิน การวินิจ ฉัย การบาบัด การป้องกัน โรค
การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื ้ นฟูสขุ ภาพ ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การประคบ
การอบ หรือวิธี การอื่นตามศิลปะการนวดไทย หรือการใช้ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ทั้ง นีด้ ว้ ย
กรรมวิธีการแพทย์แผนไทย (ความหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
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และประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 เรื่องการเพิ่มประเภทการนวดไทยในสาขาการแพทย์
แผนไทย)
3. แรงงานของธุรกิจบริการ หมายถึง บุคคลที่ประประกอบอาชีพภาคบริการในสาขาต่าง ๆ
ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการรักษาพยาบาล เป็ นต้นและผูบ้ ริการนวดเพื่อสุขภาพ แต่ตอ้ งเป็ นไป
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกาหนด และตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
4. แรงงานของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย หมายถึง ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่ตอ้ งได้รบั
ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบโรคศิลปะ
5. มาตรการการเยียวยาช่วยเหลือ หมายถึง มาตรการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย
แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื ้ นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รบั ผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2563
6. ผลกระทบของโควิด หมายถึง ผลกระทบที่มีต่อประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายทางภาครัฐ รวมทัง้ สุขภาพกายและใจ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ผูว้ ิจยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
รวมทัง้ กระบวนการต่าง ๆ ดังรายละเอียดในบทที่ 1 สาหรับในบทนีจ้ ึงเป็ นการนาเสนอแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีใช้ในการตอบสนองวัตถุประสงค์ดงั กล่าว โดยศึกษาประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาและ
แนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
จากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ประกอบด้วย 1) ธุรกิจบริการและลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการ
2) ธุรกิจนวดแผนไทย 3) แนวความคิดความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) 4) แนวความคิด
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 5) การบริหารบุคลากรในช่วงวิกฤติ 6) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง 7) กรอบแนวคิด
การวิจ ัย 8) กฎหมายที่เ กี่ยวข้องกับแรงงานสัม พันธ์ รวมทัง้ ผลงานทางวิช าการที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจยั
ธุรกิจบริการและลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการ
ความหมายของคาว่า “บริการ” มีการให้ความหมายไว้ดงั ต่อไปนี ้
“บริการ” หมายความว่า การรับจัดทาการงาน การให้สิทธิ์ใด ๆ การให้ใช้หรือให้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกคาตอบแทนเป็ นเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ (กระทรวงพาณิชย์ ,
2542)
“บริการ” หมายความว่า การรับจาทาการงาน การให้สิทธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์
ในทรัพ ย์สินหรือกิจ การใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็ นเงินหรือ ผลประโยชน์อ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึง
การจ้างงานตามกฎหมายแรงงาน (กระทรวงสาธารณสุข, 2522)
“บริการ” หมายความว่า การรับจาทาการงาน การให้สิทธิ์ใด ๆ การใช้หรือประโยชน์ใน
ทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็ นเงินหรือผลประโยชน์อ่นื แต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงาน
(กระทรวงพาณิชย์, 2542)
ผูเ้ ขียนเห็นว่าการบริการ หมายความถึง คาว่า “บริการ” ในความหมายตาม พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเต็ม พ.ศ. 2541) เพราะเป็ นความหมายที่กว้างที่สุด และ
สามารถปรับใช้กบั การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคซึ่งผูเ้ ขียนจะได้ทาการศึกษาต่อไป (กระทรวงสาธารณสุข ,
2522)
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ลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการ
นวดแผนไทย ถือเป็ นธุรกิจบริการ ประเภทหนึ่ง ซึ่งธุรกิจบริการนีจ้ ะมีลกั ษณะเฉพาะ
ที่แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ท่วั ไป ดังนี ้
1. จับต้องไม่ได้ (Intangibility) การบริการเป็ นสิ่งที่จบั ต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะก่อนซือ้
หรือหลังซือ้ แต่สามารถมองเห็นบริการในรู ปของผลที่ได้รบั เท่านัน้ เช่น บริการสปา สิ่งที่ได้รบั คือ
ความผ่อนคลายหลังจากการให้บริการ แต่ตวั บริการเล่านีม้ ีรูปร่างหน้าตาอย่างไร ไม่สามารถมองเห็น
2. แยกออกจากกันไม่ได้ (Inseparability) ผูข้ ายบริการคนเดียวไม่สามารถขาย
ในตลาดหลายแห่งได้ เช่น ผูท้ ่ใี ห้บริการสปาในสถานที่นจี ้ ะไปให้บริการอีกที่พร้อม ๆ กันไม่ได้
3. ลักษณะแตกต่างกัน (Heterogeneity) การบริการจากคนคนเดียวกันแต่ต่าง
วาระต่างสถานที่กนั ไม่เหมือนกัน เช่น คนที่ให้บริการด้านสปาหรือนวดเมื่อวานนีอ้ าจมีอารมณ์แจ่มใส
การบริการที่ให้จึงออกมาดีถูกใจผูร้ บั บริการ แต่ถ้าผูใ้ ห้บริการคนเดียวกันแต่วันนีอ้ ารมณ์ไม่ ดี
การบริการก็อาจจะแตกต่างกันกับเมื่อวาน มะนัน้ จึงเป็ นการยากที่จะกาหนดมาตรฐานของการบริการ
และผูซ้ ือ้ ก็ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าบริการที่กาลังจะซือ้ นัน้ ดีหรือไม่ จะทราบก็ต่อเมื่อรับบริการ
ไปแล้ว
4. เป็ นความต้องการที่สูญเสียง่ายและขึน้ สูงมาก (Perish Ability and Fluctuating
Demand) การบริการมีการสูญเสียสูง เก็บรักษาไว้ไม่ได้ โดยเฉพาะตลาดของการบริการขึน้ ลงตาม
ฤดูกาล โดยเฉพาะสปาที่มีราคาค่าบริการค่อนข้างสูง ผูท้ ่มี ีใช้บริการอาจมีแค่บางกลุม่ เท่านัน้
ธุรกิจนวดแผนไทย
รู ปแบบการบริการในธุรกิจนวดแผนไทย
เมื่อพิจ ารณาถึง รู ปแบบของการบริการของผูป้ ระกอบการนวดแผนไทย จะพบว่า
ผูป้ ระกอบการด้านนวดแผนไทยจะมีลกั ษณะของการให้บริการ ดังนี ้ (กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริม
การส่งออก, 2544, หน้า 51-52)
1. การนวดแผนไทยเพื่อการฟื ้ นฟูสุขภาพ หรือที่เรียกว่า การนวดเพื่อสุขภาพ
(Massage for Health) คือ เป็ นการนวดทั่วไปที่เน้นการช่วยเหลือกันเองในครอบครัว โดยใช้มือและ
อวัยวะส่วนอื่น เช่น ศอก ท่อนแขน ส้นเท้า หรือนั่งดัดตัวผูป้ ่ วยเพื่อบาบัดรักษาอาการปวดเมื่อยและ
ลดความเครียดของผูใ้ ช้บริการ ซึ่งการนวดแบบนีเ้ ป็ นที่นิยมกันมากในปัจจุบนั ตัวอย่างของการนวด
แผนไทยเพื่อการฟื ้ นฟูสขุ ภาพ เช่น รูปแบบการนวดแบบเชลยศักดิ์
2. การนวดเพื่อรักษาพยาบาล (Massage for Cure) คือ จะเป็ นรูปแบบการนวด
แบบราชสานักที่มีตงั้ มาตัง้ แต่สมัยโบราณ มีประโยชน์ในการรักษาโรค เช่น โรคอัมพาต โรคที่เกี่ยวกับ
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กล้ามเนือ้ หุม้ ข้อ เป็ นต้น ซึ่งการนวดในลักษณะนีจ้ ะมีวิธีการในการรักษา โดยใช้ธรรมชาติบาบัด
ด้วยการใช้ยาสมุนไพรไทย การอบประคบสมุนไพร และการ บริการจ่ายยาด้วยสมุนไพร
3. การนวดเพื่อเสริมความงาม (Massage for Beauty) จะเป็ นการนวดหน้า และ
ร่างกายเพื่อให้มีเลือดมาหล่อเลีย้ ง ซึ่งจะทาให้ผิวหนังผ่องใส รวมทัง้ การนวดเพื่ อถนอม สายตา หู
และลาคอ
4. การนวดเพื่อสร้างความสมดุลของร่างกาย (Massage for Manipulation) คือ
จะเป็ นการนวดเพื่อเสริมสร้างความสมดุลของฮอร์โมน และการหลั่งนา้ เหลือง รวมทัง้ ความไม่สมดุล
ของท่าทาง (posture) การนวดเช่นนีค้ ่อนข้างจะมีความสาคัญต่อร่างกาย ปัจจุบนั การนวดประเภทนี ้
ได้รบั ความสนใจมากขึน้ ในกลุม่ ผูส้ งู อายุ
5. การนวดเพื่อการกีฬา (Massage for Sports) ปัจจุบนั กลายเป็ นเรื่องที่สาคัญ
ของประเทศชาติ เกี่ยวกับอายุการใช้งานของนักกีฬาทีมชาติ ซึ่งมีอาการบาดเจ็บ และเลิกเล่นกีฬา
ก่อนวัยอันควร การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ จากกล้ามเนือ้ และเส้นเอ็น
6. การสอนนวดแผนไทย คือ จะเป็ นการถ่ายทอดศิลปะการนวดแบบโบราณอย่าง
ถูกต้อง ตามแบบแผนประเพณีอนั ดีงามของไทย ซึ่งรูปแบบการสอนจะแบ่ง ออกเป็ น 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรการนวดแผนโบราณ และหลักสูตรการนวดเพื่อการบาบัดรักษา
ธุรกิจนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
รูปแบบการบริการที่ผูป้ ระกอบการ ในธุรกิจนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ มีให้บริการใน
ปัจจุบนั คือ (ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม, 2546)
1. การนวดแผนไทย ลักษณะของการนวดแผนไทยที่ให้บริการ สามารถแบ่งออกเป็ น
3 ลักษณะ
1.1 การนวดแบบยืด -ดัด ลักษณะในการนวดแบบนี ค้ ือ จะเป็ นการยื ด
การดัดกล้ามเนือ้ เส้นเอ็น ให้เกิดการยึดคลาย
1.2 การนวดแบบจับเส้น จะมีลักษณะการนวด คือ การใช้นา้ หนักกดลง
ตลอดลาเส้นที่กระหวัดไปตามอวัยวะต่าง ๆ การนวดชนิดนีต้ อ้ งอาศัยความเชี่ ยวชาญของผูน้ วด
ซึ่งได้ทาการนวดมานาน และต้องมีการสังเกตถึงปฏิกิริยาของแรงกดที่ถูกกด ลงไปตามอวัยวะต่าง ๆ
ด้วย
1.3 การนวดแบบกดจุด จะมีลกั ษณะการนวด คือ การใช้นา้ หนักกดลงไป
บนจุดของร่างกาย ซึ่งการนวดแบบนีเ้ กิดจากประสบการณ์ และความเชื่อที่ว่า อวัยวะของร่า งกาย
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มีแนวสะท้อนอยู่บนส่วนต่าง ๆ และเราสามารถกระตุน้ การทางานของอวัยวะนัน้ ๆ ได้โดยการกระตุน้
จุดสะท้อนที่อยู่บนส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
2. การนวดฝ่ าเท้า เป็ นการกดจุดบนฝ่ าเท้าเพื่อให้สะท้อนผ่านไปยังอวัยวะสาคัญ ๆ
ของร่างกาย ซึ่งถือได้ว่าเป็ นการบาบัดรักษาและฟื ้ นฟูสขุ ภาพด้วยวิธีทางธรรมชาติบาบัด อีกอย่างหนึ่ง
ที่สาคัญการนวดฝ่ าเท้านีจ้ ดั ได้ว่าเป็ นศาสตร์และศิลป์ ที่เก่าแก่อีกแขนงหนึ่งในการแพทย์ทางเลือก
เนื่องจากฝ่ าเท้าเปรียบเสมือนกระจกเงาที่ทาหน้าที่สะท้อนภาพตาแหน่งของอวัยวะสาคัญ ๆ ทุกแห่ง
ของร่างกายมนุษย์
3. การอบสมุนไพร และการประคบสมุนไพร หมายถึง กระบวนการและวิธีใน
การส่งเสริมสุขภาพ และการบาบัดร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
การอบสมุนไพร จะเป็ นการอบตัวด้วยไอนา้ ที่เกิดจากการต้มสมุนไพร ซึ่งไอนา้ ที่ได้จากจากสมุนไพรนี ้
จะมีสรรพคุณตามคุณสมบัติของสมุนไพรที่ใช้นนั้ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะช่วยทาให้ร่างกายเกิดความสดชื่น
และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกาย
การประคบสมุนไพร จะเป็ นกรรมวิธีประคบไอร้อนจากพืชสมุนไพร โดยการนา
สมุน ไพรสด หรือ แห้ง หลาย ๆ ชนิด ที่ มีตัว ยาสาคัญ เช่น หัว ไพล ขมิ น้ อ้อ ย ขมิ น้ ชัน ตะไคร้
ผิวมะกรูด ฯลฯ มาห่อใส่ผา้ รวมกันทาเป็ นลูกประคบ จากนัน้ ใช้วิธีการนึ่งให้รอ้ นเพื่อให้เกิดนา้ มัน
หอมระเหย แล้วนาไปประคบ สัมผัส ตามบริเวณที่ตอ้ งการ (ปทิตตา ตันติเวชคุล, 2546, หน้า 33)
4. การนวดนา้ มัน การนวดนา้ มันเป็ นการนวดโดยใช้นา้ มันสมุนไพร มาชโลมบน
ร่างกาย แล้วใช้เทคนิคของการรีดเส้นและได้เส้น โดยที่ความร้อนจากนา้ มันผนวกกับคุณสมบัติของ
สมุนไพร จะช่วยคลายจากความตึงเครียด และทาให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทางานได้ดีขึน้
สถานประกอบการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในแต่ละแห่งอาจจะมีรูปแบบการบริการ
ที่นอ้ ยกว่าหรือมากกว่านีก้ ็ได้ แต่ถา้ เป็ นธุรกิจขนาดเล็กโดยทั่วไป จะเน้นการให้บริการนวดตัว และ
การนวดฝ่ าเท้าเป็ นหลัก
แนวความคิดความปกติในรู ปแบบใหม่ (New Normal)
คาว่า "New Normal" หรือ "ความปกติในรูปแบบใหม่" ถูกใช้เป็ นครัง้ แรกในปี 2008 โดย
Bill Gross นักลงทุนในตราสารหนีช้ ื่อดัง (bond guru) ผูร้ ่วมก่อตัง้ บริษัท Pacific Investment
Management (PIMCO) โดยให้นิยามถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก ที่จะมีอตั ราการเติบโตชะลอตัวลง
จากในอดีตและเข้าสู่อตั ราการเติบโตเฉลี่ยระดับใหม่ท่ีต่ากว่าเดิม ควบคู่ไปกับอัตราการว่างงานที่
สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องหลังเกิดวิกฤตทางการเงินในสหรัฐฯ อีกทัง้ ความผันผวนทางเศรษฐกิจจะไม่ได้
เป็ นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจเดิมแบบที่ผ่านมา เนื่องจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เป็ นตัวกาหนดการเติบโต
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ทางเศรษฐกิจมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะที่แตกต่างจาก
ในอดีต
New Normal หรือ ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างใหม่
ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบตั ิท่ีคนในสังคม
คุน้ เคยอย่างเป็ นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ตอ้ งเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลัก
มาตรฐานใหม่ท่ีไม่คุน้ เคยซึ่งเป็ นแนวทางที่หลาย ๆ คนจะต้องปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม ในช่วง
ไวรัสโควิด-19 ออกมาระบาดแล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตผูค้ นไปอีกยาวนาน ทาให้ตอ้ งปรับเปลี่ยนรูปแบบ
วิถีชีวิตไปพร้อมกันทั่วโลก จากที่เคยออกจากบ้าน เพื่อไปทางาน ไปโรงเรียน ผูค้ นต้องหันมาทาทุก
อย่างที่บา้ น หากมีความจาเป็ นต้องออกจากบ้านไปช้อปปิ ้ง หรือแม้กระทั่งไปพบแพทย์ ผูค้ นต้อง
ใส่หน้ากากเพื่อป้องกันโรค ต้องเว้นระยะห่างสาหรับบุคคล ล้างมือบ่อย ๆ นาน 20 วินาที เช็ดมือ
ด้วยแอลกอฮอร์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจและบริการต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์
ปั จจุบนั จึงต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การเปิ ดระบบลงทะเบียนออนไลน์ การใช้ระบบซือ้ ขายและบริการ
ทางออนไลน์ สิ่งเหล่านีเ้ กิดเป็ นวิถีใหม่ ในการดารงชีวิต ซึ่งเมื่อผูค้ นจาต้องปฏิบัติกันเป็ น ปกติ
ต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจนเกิดเป็ นความพอใจ ในที่สดุ ทัง้ หมดนีก้ ็ได้กลายเป็ น New Normal ใน
สังคมไปนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น การอยู่ในบ้าน พร้อมทางาน ทากิจกรรมต่าง ๆ ภายในที่อยู่กอาศัย
ของตนเอง ส่งผลต่อความต้องการที่พักอาศัยที่เปลี่ยนไปจากเดิม ที่อาศัยในพืน้ ที่ท่ีมีขนาดเล็ก
อาจจะไม่ เ พี ย งพอ จ าเป็ นต้ อ งการมี พื ้น ที่ ท่ี ส ามารถท าอะไรได้ ห ลายหลากมากยิ่ ง ขึ ้น
การดาเนินการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงจนส่งผล
ทาให้ระบบการสั่งซือ้ สินค้าและบริการ ระบบการขนส่งระยะสัน้ และการจัดส่งแบบรวดเร็ว จะเป็ น
ที่ตอ้ งการและความสาคัญมากยิ่งขึน้ ซึ่งหลังจากนี ้ การขอรับบริการจากผูบ้ ริโภคจะเริ่มหันมาให้
ความสาคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึน้ ระบบบริการต้องสร้างความมั่ นใจมากขึน้ ว่าสินค้าหรือบริการ
จะต้องมีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีความสะอาด คาดว่า เราน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของการลงทุนของภาคเอกชน ห้างร้านต่าง ๆ หันมาจริงจังกับการทาธุรกิจ ออนไลน์กันมากขึน้
การเรียน Online Learning หรือ Entertainment การอยู่ในบ้านเป็ นสิ่งสาคัญในการพัฒนาและ
การค้นหาตัวตน สิ่งหนึ่งก็คือการหาความรูส้ ิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ด้วยการเรียนรู ้
ซึ่งสามารถเลือกเรียนในช่วงเวลาที่สะดวกได้ตามต้องการ สามารถย้อนกลับ เพื่อทบทวนเนือ้ หา
และทาความเข้าใจใหม่ได้ และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การท่องเที่ยวใหม่ใน
รูปแบบออนไลน์ เช่น การชมพิพิธภัณฑ์เสมือน การเที่ยวนิทรรศการออนไลน์ และการเข้าชมแกลอ
รี่ช่ือดังต่าง ๆ ทางออนไลน์ เป็ นต้น การแพทย์และสาธารณสุขที่ปรึกษา โดยให้ความสาคัญกับการ
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ลงทุนทางด้านสาธารณสุขของประเทศมากกว่าเดิม ระบบสาธารณสุขจะมี แพลทฟอร์ม ด้า น
สุขภาพเป็ นบริการพืน้ ฐาน และการป้องกันความเจ็บป่ วยจะมีความสาคัญมากยิ่งขึน้ ซึ่งโครงสร้าง
พืน้ ฐานของเมือง อาคาร บ้านจะต้องมีบริการสุขภาพและสุขภาพจิตรองรับด้วยการให้คาปรึกษา
ทางออนไลน์ การ deglobalization เพื่อพึ่งพาการผลิตในประเทศมากขึน้ เนื่องจากอุตสาหกรรม
ฐานการผลิตต่าง ๆ ของประเทศต้องหยุดชะงัก รวมไปถึงการขนส่งต่าง ๆ ด้วย อีกทัง้ การนาเข้า
จากอุตสาหกรรมหลายแห่งในต่างประเทศที่เป็ นฐานการผลิต จึงหยุดชะงักตามไปด้วยเช่นกัน
แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะเป็ นเครื่องมือสาคัญต่อการกาหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศ ทาให้รฐั บาลของทุกประเทศในโลกต้องสนใจที่จะกาหนดนโยบายที่ดีและ
ให้มีการนานโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสขุ
ความเสมอภาค และความเป็ นธรรมให้กบั ประชาชนและความเจริญให้แก่ประเทศ นโยบายถือเป็ น
ปั จจัยสาคัญในการกาหนดความสาเร็จและความล้มเหลวในการบริหารประเทศ นอกจากนัน้ ยังส่งผล
กระทบต่อฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสังคม โดยเฉพาะประชาชน เนื่องจากนโยบายของพรรคการเมือง
เป็ นสิ่งที่ตอ้ งมีการเผยแพร่อ อกสู่สาธารณชน ทาให้ประชาชนผูม้ ีสิทธิ ออกเสียงเลือกตัง้ สามารถ
ตัดสินใจเลือกผูส้ มัครหรือพรรคการเมืองที่ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ สังกัดได้ง่ายและสะดวกมากขึน้ และ
ในเวลาต่อมานโยบายพรรคการเมืองอาจจะกลายเป็ นนโยบายของรัฐบาล เมื่อพรรคการเมืองนัน้ ๆ
ได้รบั การเลือกตัง้ ให้เป็ นรัฐบาลและตัวแบบทั่วไปของกระบวนการ นานโยบายไปปฏิบตั ิได้กาหนดตัว
แบบในการวิเคราะห์ผเู้ กี่ยวข้องกับระบบนโยบายสาธารณะของ William N. Dunn (Dunn, 1981)
ตัวแบบระบบนโยบายสาธารณะของ William N. Dunn
มี ก ารกาหนดกรอบในการศึก ษาวิ จ ัย จากผู ้ มี ส่ ว นได้เ สี ย กับ นโยบาย (Policy
Stakeholders) ตัวนโยบายสาธารณะ (Public Policy) และสิ่ง แวดล้อมทางนโยบาย (Policy
Environment) ซึ่ง ตัวแปรทั้ง สามจะเป็ นได้ทั้ง ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได้ทั้ง สิ น้ กล่าวคือ
เมื่อตัวแปรอิสระที่มีปัจจัยที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียกับนโยบายและปั จจัย สภาพแวดล้อมทางนโยบาย
จะส่งผลต่อตัวแปรตามที่เป็ นนโยบายสาธารณะได้หรือปั จจัยนโยบายสาธารณะเป็ นตัว แปรอิสระ
สามารถส่งผลต่อตัวแปรตามที่มีปัจจัยที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียกับนโยบายและปั จจัยสภาพแวดล้อม
ทางนโยบายก็ได้เช่นกัน หรือตัวแปรอิสระที่มีปัจจัยเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียกับนโยบายและปั จจัยที่เป็ น
นโยบายสาธารณะอาจส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามที่เป็ นสภาพแวดล้อมทางนโยบาย เป็ นต้น ดังมี
ภาพกรอบแนวคิดดังกล่าวตามภาพข้างล่างนี ้
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ผูม้ ีสว่ นได้เสียนโยบาย

สิ่งแวดล้อมนโยบาย

นโยบายสาธารณะ

ภาพประกอบ 1 แสดงระบบนโยบายสาธารณะ
หลัง จากนั้นจึง นาข้อมูลจากแหล่ง ต่าง ๆ ที่ได้ให้ขอ้ มูลสาคัญ ๆ (Key Informants)
มาทาการวิเคราะห์ในกรอบแนวคิดที่เป็ นการวัดตัวแปรคือ ตัวแบบโดยทั่วไปของกระบวนการนาเอา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (General Model of Implementation Process) ของผูป้ ฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งตัวแบบนีจ้ ะเป็ นตัวแบบในการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (Substantive Model) ของ Daniel
A Mazmanian และ Paul A. Sabatier โดยจะนามาใช้ในการวิเคราะห์หาผลการดาเนินนโยบาย
สาธารณะขององค์กรภาครัฐทัง้ หลาย
Tractability of the
Problem

Ability of Statue to Structure
Implementation

Non-statutory Variables
Affecting Implementation

ขัน้ ตอนของกระบวนการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
ผลผลิต
นโยบายของ
หน่วย
ปฏิบตั ิ

การปฏิบตั ิ
ตาม
นโยบาย
ของกลุ่ม
เป้าหมาย

ผลกระทบที่
แท้จริงของ
ผลผลิต
นโยบาย

การรับรู ้
ผลกระทบ
ของผลผลิต
นโยบาย

การปรับปรุง
นโยบาย

ภาพประกอบ 2 แสดงตัวแบบทั่วไปของกระบวนการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
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ตัวแบบทั่วไปของกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติจะประกอบด้วยตัวแปรที่เป็ น
ความยากง่ายของปั ญหา (Tractability of The Problem) ที่ส่งผลต่อตัวแปรที่เป็ นสมรรถนะของ
กฎหมายในการกาหนดโครงสร้า งการนานโยบายไปปฏิบ ัติ (Ability of Statue to Structure
Implementation) และตัวแปรสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการนานโยบายไปปฏิบตั ิหรือเป็ นตัวแปรที่
ไม่ใช่กฎหมาย (Non-statutory Variables Affecting Implementation) โดยตัวแปรทัง้ สามที่กล่าว
มาจะส่งผลกระทบต่อการนาเอานโยบายสาธารณะนีไ้ ปปฏิบตั ิหรือเป็ นขัน้ ตอนของกระบวนการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิซ่งึ เป็ นตัวแปรตาม อันได้แก่ ผลผลิตนโยบายของหน่วยปฏิบตั ิการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ของกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบที่แท้จริงของผลผลิตนโยบายการรับรู ้ผลกระทบของผลผลิตนโยบาย
และการปรับปรุงนโยบาย
วิเ คราะห์การกาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไ ขปั ญหาการระบาดของไวรัส
โควิด-19 ภายใต้รัฐบาลปั จจุบัน
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแนวทางในการแก้ไขปั ญหาระบาดของไวรัสในปั จจุบัน
จะพบว่าการกาหนดนโยบายของรัฐบาลมีสว่ นที่สง่ เสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนมากพอสมควร
จากการใช้มาตรการทัง้ เชิงบังคับและขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาด มาตรการที่เกิดขึน้
ค่อนข้างประสบความสาเร็จเนื่องจากโดยสภาพของประชาชนชาวไทยมีวฒ
ั นธรรมที่ให้ความร่วมมือ
ในการป้องกันโรคระบาดและพร้อมจะปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค
ระบาดที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของผูค้ นจานวนมหาศาล
สิ่งที่เป็ นจุดเด่นสาคัญสาหรับการกาหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปั ญหาคือการใช้ช่องทาง
ต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดและขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบตั ิ
ตามไม่ว่าจะเป็ นการใส่หน้ากาก ล้างมือ ไม่ออกจากบ้านโดยไม่มีเหตุ จาเป็ น การเว้นระยะห่าง
การไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่ท่ีคบั คั่งโดยผูค้ นเพื่อลดการเสี่ยงของโรคระบาด ซึ่งแนวทางเหล่านีม้ ีการ
ปฏิบตั ิโดยการกาหนดนโยบายจากฝ่ ายบริหารและมีการถ่ายทอดสืบสานมายังผูป้ ฏิบตั ิโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุข และผูป้ ฏิบตั ิในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาธารณสุขของประเทศไทยถือว่าเป็ นประเทศที่ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่ อย่างไร
ก็ตามจุดด้อยของการกาหนดนโยบายในการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาล คือขัน้ ตอนการทบทวน
ปั ญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาด้านงบประมาณ ซึ่งจะเห็นได้ชดั ว่าความพยายาม
ในการบริหารงบประมาณในการสนับสนุนทางด้านสาธารณสุขรวมถึงการควบคุมกลไกตลาดด้าน
สินค้าอนามัยของรัฐบาลค่อนข้างมีปัญหา นาไปสูก่ ารขาดอุปกรณ์ท่จี าเป็ นทางการแพทย์ท่จี ะต้อง
ใช้ในโรงพยาบาล รวมถึงที่ประชาชนแต่ละคนจาเป็ นต้องใช้ ผลกระทบที่เห็นได้ชดั คือราคาสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันไวรัส มีราคาที่เพิ่มสูงขึน้ หลายเท่าตัวโดยที่รฐั บาลไม่สามารถเข้ามาควบคุม
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หรือแทรกแซงกลไกตลาดได้ หรือแม้กระทั่งการจับกุมผูก้ ระทาความผิดมาลงโทษก็มีไม่มากนักและ
ส่วนใหญ่เป็ นผูค้ า้ รายย่อย
มาตรการอีกส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็ นจุดเด่นที่รฐั กาหนดนโยบายมาใช้ในการป้องกัน
ปั ญหาโรคระบาดคือมาตรการการจากัดเวลาในการเข้าออกที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน การจากัด
เวลาดังกล่าวถือว่าเป็ นการลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคลง เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว
อาจมีการมั่วสุมของคนจานวนมากและทาให้ไม่สามารถยับยัง้ การแพร่ระบาดที่เกิดขึน้ ได้ อย่างไร
ก็ดีนโยบายดังกล่าวมีจุดด้อยในการกาหนดช่วงระยะเวลาที่ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจบางประเภทและ
มีแนวโน้มเป็ นการเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ผูม้ ีสายสัมพันธ์โดยตรงกับผูใ้ ช้อานาจปกครอง ทาให้มาตรการ
ที่ออกมาใช้บงั คับแม้จะมีประสิทธิภาพในการลดการแพร่ระบาดแต่มาตรการในหลายกรณีสะท้อน
ให้เห็นถึงการอ่านเพื่อประโยชน์กบั ชนชัน้ ปกครองและผูม้ ีอิทธิพลทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจ
มากกว่าการมุ่งให้การคุม้ ครองประชาชนอย่างสมดุล
นโยบายการจากัดพืน้ ที่รายการเดินทางข้ามจังหวัด ซึ่งถือว่าเป็ นอีกส่วนหนึ่งที่ควบคุม
การแพร่ระบาดของไวรัสได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตามปั ญหาที่เกิดขึน้ เกิดจากการกาหนดนโยบายที่
ไม่ชดั เจนระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งนามาซึ่งข้อพิพาทและความสับสน
ในการประกาศนโยบาย รวมถึงการใช้อานาจของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มีการใช้อานาจในการ
จากัดการเดินทางข้ามจัง หวัดโดยไม่มีฐ านอานาจตามกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็ นประโยชน์ต่อ
การป้องกันการเกิดโรคระบาดจึงไม่มีการนาคดีเกี่ยวกับการออกมาตรการของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
มาฟ้องเป็ นคดีพิพาทในศาลปกครอง นอกจากนีก้ ารกาหนดนโยบายที่ไม่ชัดเจนและไม่ได้อยู่บน
ฐานของบทบัญญัติของกฎหมายที่มีการบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งนามาซึ่งข้อพิพาทเกี่ ยวกับความผิด
ฐานไม่ส วมหน้ากากอนามัย ซึ่ง เห็นได้ชัดว่าเป็ นกรณีที่ยังไม่มี กฎหมายบัญญัติไว้ให้การกระทา
ดังกล่าวเป็ นความผิด จนเป็ นเหตุให้ศาลชัน้ ต้นยกฟ้องผูก้ ระทาความผิด แต่มีขอ้ สังเกตที่น่าสนใจ
คือผลจากการยกฟ้องดังกล่าวนาไปสู่การแทรกแซงการใช้อานาจในการตัดสินคดีท่ี อาจเรียกได้ว่า
เป็ นการไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยชนชัน้ ปกครองในส่วนของฝ่ ายตุลาการที่เข้ามามีส่วนในการกาหนด
ทิศทางของคดีท่ีเปลี่ยนแปลงไป การกระทาเหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของฐานอานาจ
ของชนชัน้ ปกครองที่อาศัยสายสัมพันธ์มาเพื่อแก้ปัญหาความไม่ชดั เจนของนโยบาย และไม่มีรูปแบบ
มาตรการรองรับไว้ลว่ งหน้าในกรณีมีเหตุฉกุ เฉิน
นอกจากนีอ้ ีกประเด็นที่ถือว่าเป็ นการใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบ
Top-Down หรือการนานโยบายไปปฏิบตั ิโดยคานึงถึงปั จจัยที่มีลกั ษณะจากบนลงล่าง โดยให้ความ
กับแนวทางการกาหนดการปฏิบตั ิงานและความสามารถในการควบคุมปั จจัยต่าง ๆ ของผูก้ าหนด
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นโยบายว่าเป็ นไปตามที่นโยบายกาหนดไว้มากน้อยเพียงใด ซึ่งเห็นได้ชดั ว่าแนวทางในการกาหนด
ทิศทางในการเยียวยารวมถึงการปฏิบตั ิงานอื่น ๆในการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสจะมุ่งเน้น
จากการสั่งการจากเบือ้ งบนซึ่งเป็ นผูก้ าหนดนโยบายเป็ นหลัก หรือเป็ นปั จจัยที่เน้นการดาเนินงาน
ภายในองค์กรหรือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเท่านัน้ ซึ่งตามแนวคิดนี ้ แวน มิเตอร์และแวน
ฮอร์น รวมถึงเพรสแมนและวิลดาฟสกี ้ คานึงถึงปั จจัยในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ คือ ตั วนโยบาย
ทรัพ ยากร มาตรฐานการทางาน การติดต่อสื่อสาร การบัง คับให้ผูป้ ฏิบัติปฏิบัติต ามนโยบาย
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานและฝ่ าย ปฏิบตั ิการ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ ที่ท่จี ะนานโยบาย
ไปปฏิบตั ิ ความคิดความอ่านและจิตใจของผูป้ ฏิบตั ินโยบายว่ามีความยินยอมพร้อมใจมากแค่ไหน
และระดับการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ว่าปฏิบตั ิงานตามนโยบายมากน้อยเพียงใด ซึ่งโดยภาพรวม
ของการใช้วิธีการดังกล่าวถือว่าค่อนข้างประสบความสาเร็จเว้นแต่เรื่องของการจัดสรรงบประมาณ
ที่อาจต้องถือว่าเป็ นอุปสรรคที่จะต้องพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ
แก่เจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการทางาน
มีมากขึน้ และเพียงพอ
อีกส่วนหนึ่งที่เป็ นการปฏิบตั ิงานตามนโยบายของรัฐบาลเป็ นรูปแบบผสมผสานแนวคิด
Bottom-Up หรือการบริหารงานจากล่างขึน้ บนเข้าไปเพิ่มเติมจากการศึกษาการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
ตามแนวคิดในกลุม่ ที่หนึ่ง โดยจะเห็นได้จากการพยายามในการแก้ไขการแพร่ระบาดภายในหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามก็ตอ้ งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง
ที่เป็ นผูค้ วบคุมหลัก ซึ่งแนวคิดในการบริหารจัดการแก้ไขปั ญหาดังกล่า วอาจมีความไม่คล่องตัวใน
การตัดสินใจแก้ปัญหาที่มีความจาเป็ นเร่งด่วน
กล่าวโดยสรุ ปการกาหนดนโยบายในการแก้ไขปั ญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ของรัฐบาลปั จจุบนั มีทงั้ จุดดีและจุดด้อยที่จะต้องปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้วตั ถุประสงค์ตามนโยบาย
สาเร็จลุล่วงไป ซึ่งประเด็นสาคัญที่สดุ น่าจะอยู่ท่ีการกาหนดนโยบายที่มีความชัดเจนและการจัดสรร
งบประมาณให้ถกู ต้องและเหมาะสมรวมทัง้ การบังคับใช้นโยบายอย่างทั่วถึงเป็ นธรรมแก่ป ระชาชน
ทุกกลุม่ อย่างเสมอภาค
การบริหารบุคลากรในช่วงวิกฤติ
สาหรับการดาเนินธุรกิจใด ๆ ทรัพยากรที่สาคัญที่สดุ คือบุคลากร ดังนัน้ พวกเขาควรจะถูก
ให้ความสาคัญอันดับแรก ในช่วงการตอบสนอง บริษัทควรสร้างช่องทางการสื่อสารที่แข็งแกร่งและ
บ่อยครัง้ กับพนักงานทุก คน รวมถึง มีร ะบบตรวจสอบที่ ทาให้ท ราบว่าพนักงานหรือ ครอบครัว
ของพวกเขาติดไวรัสหรือได้รบั ผลกระทบจากไวรัสหรือไม่ โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ทางไกล พนักงานส่วนหนึ่งที่ทางานในสานักงานหรือที่บา้ น ธุรกิจต้องให้ความสาคัญต่อครอบครัว
ของพนักงานและความปลอดภัยและสุขภาพ ทางานเชิงรุ กและให้คาแนะนาบ่อยครัง้ กับครอบครัว
ของพนักงานเกี่ยวกับวิธีท่ีดีท่สี ดุ ในการป้องกันตนเองที่บา้ นและในที่สาธารณะเพื่อป้องกันการติดเชือ้
คนส่วนใหญ่ ได้รับข่าวสุขภาพจากสื่อ สังคมออนไลน์ ซึ่งที่ไวต่อข่าวและถื อเป็ นข้อมูลที่ผิดมาก
พนักงานไม่สามารถทางานได้อย่างปกติหากพวกเขามีความกังวลเกี่ยวกับครอบครัวของพวกเขา
ดังนัน้ องค์กรหรือบริษัทควรวางแผนดังต่อไปนี ้ (Nicholas Bahr, 2020)
1. การวางแผน เมื่อวางแผนสาหรับขั้นตอนการฟื ้ นฟู ให้พัฒนาแนวทางที่ช่วยให้
มั่นใจว่าพนักงานมีสุขภาพที่ดีก่อนกลับไปที่สานักงาน และจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะเมื่อพวกเขากลับมา เวิรค์ สเตชั่นและอุปกรณ์ทั้งหมดควรได้รั บการ
ฆ่าเชือ้ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการแพร่เชือ้
2. สร้างระบบการกากับดูแลที่ชดั เจน หนึ่งในสิ่งสาคัญอันดับแรกสาหรับการวางแผน
การฟื ้ นฟูคือการกาหนดรูปแบบการกากับดูแลที่ชดั เจนซึ่งให้ความสาคัญกับการตัดสินใจที่รวดเร็ว
สิ่งนีม้ ีความสาคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีลาดับขัน้ และมีกระบวนการมากมาย ควรมี
การจัดตัง้ คณะผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการฟื ้ นฟูสาหรับบริษัท (Executive Recovery Committee:
ERC) ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่รบั ผิดชอบต่อคณะกรรมการระดับภูมิภาคและระดับประเทศ แต่ละส่วนได้รบั
อ านาจในการตัดสิ นใจที่ เกี่ ยวข้องกั บบุ คลากรและสิ นทรัพย์ด าเนิ นงานตามความจ าเป็ น ต้อง
เตรียมพร้อมสาหรับการฟื ้ นฟูเ ป็ น ระยะ ๆ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาในการกลับสู่การทางานเต็ม
รู ปแบบ นั่น หมายความว่าคุณต้องเตรียมการที่จะนาบุคลากรและการปฏิบตั ิงานกลับมาดาเนินการ
อย่างมี ระบบ แบบแผน และโครงสร้า ง ระบุส ถานการณ์แ ละอุป สรรคต่ า ง ๆ เพื่ อ ช่ ว ยในการ
เตรียมพร้อม
3. ดาเนินการประเมินความเสี่ยงใหม่ เมื่อพิจารณาถึงความไม่แน่นอนของการระบาด
ใหญ่นี ้ ยกตัวอย่างเช่น การแพร่เชือ้ ฤดูกาลของโรค ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องสาคัญที่ บริษัทต่าง ๆจะต้อง
ทาการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่โดยใช้สถานการณ์ท่แี ตกต่างกัน 3 สถานการณ์:
3.1 1-2 เดือนของการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสและผลกระทบทางการเงินระยะ
สัน้ กับบริษัท
3.2 ผลกระทบจากไวรัสมากกว่า 2 เดือนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
3.3 การระบาดใหญ่และการถดถอยทั่วโลกที่ย่งั ยืน
การประเมินความเสี่ยงควรมุ่งเน้นอันดับแรกไปที่การดาเนินธุรกิจที่สาคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องบุคลากร ควรเข้าใจผลกระทบต่อของบุคลากร การเงิน เทคโนโลยี และการดาเนินงาน

20
ในแต่ละสถานการณ์อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นภายในบริษัทอาหาร บริษัทควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า
มีการฆ่าเชือ้ โรคของอุปกรณ์เครื่องจักรทัง้ หมดในระหว่างการฟื ้ นฟู เพื่อจัดการเชิงรุ กเกี่ยวกั บ
การปนเปื ้อนของผลิตภัณฑ์และควรเตรียมพร้อมที่จะพิสูจน์ขอ้ เท็จจริง ดังนัน้ จึงปราศจากข้อสงสัย
หรือหวาดกลัวต่อสาธารณชน สิ่ง เหล่านีแ้ ตกต่างจากการประเมินผลกระทบในระหว่างขัน้ ตอน
การตอบสนองเหตุการณ์ และควรดาเนินการแยกจากกัน
4. พัฒนามุมมองที่เป็ นจริงของการหยุดชะงักของซัพพลายเชนและผลกระทบต่อลูกค้า
การระบาดใหญ่ ไ ด้ส ร้างความเสียหายร้ายแรงกับซัพพลายเชนของหลาย ๆ บริษัท ตัวอย่างเช่น
Hyundai ระงับการผลิตในเกาหลีใต้เนื่องจากการขาดแคลนชิน้ ส่วนที่ผลิ ตในประเทศจีน และนั่น
คือก่อนที่โคโรนาไวรัสจะเข้าสู่ประเทศเกาหลี แม้แต่ Apple ซึ่งมีรายได้ประมาณ 1 ใน 4 เกิดจาก
การดาเนินงานในประเทศจีน การปิ ดร้านค้าและโรงงานประกอบอุปกรณ์ช่ ัวคราว ทาให้บริษัท
ประสบปั ญหาเนื่องจากซัพพลายเออร์ 290 รายจากทัง้ หมด 800 รายอยู่ในประเทศจีน เมื่อบริษัท
ต่าง ๆ ดาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อจากัดการแพร่กระจายของชุมชน แน่นอนการขาดแคลนปั จจัย
การผลิตยิ่งมีความชัดเจนและครอบคลุมมากขึน้ ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องสาคัญที่บริษัทจะต้องได้รบั ภาพ
ที่เป็ นจริงของปั จจัยการผลิตที่พวกเขาคาดหวังจากซัพพลายเออร์ท่ีมีอยู่และสิ่งที่สามารถจัดหาได้
จากที่อ่นื เพื่อส่งมอบตามเป้าหมายการผลิต บริษัทอาจมองโลกในแง่ดีในความสามารถในการส่งมอบ
ดังนัน้ ความพยายามในการรับสภาพความเป็ นจริงจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ บริษัทไม่เพียงแต่เผชิญกับ
ปัญหาการจัดหาปัจจัยการผลิต แต่ยงั ต้องพบกับปัญหาการขนส่งซึ่งอาจมีผลกระทบมากยิ่งกว่า
ในขณะเดียวกัน บริษัท จะต้องให้การคาดการณ์ที่เป็ นจริงกับลูกค้าและไม่รบั ปาก
เกินความเป็ นจริง เป็ นเรื่องธรรมดาที่บริษัทต้องการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า หากแต่การรับปาก
เกินความเป็ นจริงจะทาให้สูญเสียความเชื่อมั่นได้ อีกทัง้ บริษัทต้องคาดการณ์เรื่องการขาดแคลน
พนักงานที่อาจะเกิดขึน้ หากพนักงานยังอยู่ภายใต้การกักตัวหรือฟื ้ นตัวจากความเจ็บป่ วยหรือเรื่อง
ครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับโรค
5. ทบทวนความเสี่ยงในการดาเนินงานและความสมบูรณ์ของเครื่องจักรอุปกรณ์ใน
การหยุด การผลิต โดยไม่ไ ด้มีก ารวางแผนล่ว งหน้า อาจมีค วามเสี่ยงที่เ กิด ขึ น้ จากการเริ่ม ต้น
กระบวนการ (Startup) ที่จริงแล้วเหตุการณ์ท่ไี ม่ปลอดภัยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึน้ ในระว่างการ Start
Up มากกว่าในช่วงเวลาปกติถึง 5 เท่า เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ บริษัทควรประเมินเต็มรูปแบบ
กับความเสี่ยงที่สาคัญทัง้ หมดที่อาจเกิดขึน้ เพื่อให้ม่นั ใจในความสมบูรณ์ของเครื่องจักรอุปกรณ์และ
กระบวนการทัง้ หมดก่อนที่จะรีสตาร์ท นโยบายและกระบวนการควรได้รบั การอัพเดทและจัดทาเอกสาร
อย่างสมบูรณ์เช่นกัน เครื่องจักรอุปกรณ์บางส่วนอาจไม่ได้รบั การบารุงรักษาตามกาหนดเวลา ดังนัน้
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ควรท าการตรวจสอบอย่ างเต็ มรู ปแบบตามขั้นตอนการล็ อคหรื อแท็ ก (Lockout/Tagout) และงาน
บารุงรักษาใด ๆ ที่ควรเสร็จสิน้ ก่อนการ Start Up กระบวนการควบคุมที่ผ่านระบบดิจิตอลควรได้รบั
การทดสอบ ท้ายสุดการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดควรจะเสร็จ สมบูรณ์ก่อนการ
Start Up
6. ใช้เ วลาในช่วงหยุดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อการดาเนินงานช้าลงหรือ
หยุดชะงัก เป็ นโอกาสที่จะให้พนักงานที่ทางานที่บา้ นเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานในขัน้ ตอน
การฟื ้ นฟู พวกเขาสามารถอัพเดตขัน้ ตอนการทางานและการฝึ กอบรม ตรวจสอบการวางแผนของ
ผูร้ บั เหมาและเตรียมความพร้อมผูร้ บั เหมารายใหม่ในการทางานในช่วง Start Up สร้างรายการ
ตรวจสอบ Start Up ดาเนินการวางแผนบุคลากร และทาอย่างไรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ของพนักงาน นอกจากนีย้ ังเป็ นเวลาที่เหมาะในการสร้างทักษะในหมู่พนักงานในการจัดการและ
ลดความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการโดยปรับใช้การฝึ กอบรมเสมือนจริง (Virtual Training) หรือโมดูลการ
เรียนรูผ้ ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
เสาวณี จันทะพงษ์ และคณะ (2563) ศึกษาเรื่องผลวิกฤติโควิด-19 กับธุรกิจเทรนด์ใหม่
การขนส่งภายใต้ Next Normal พบว่าวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็ นวง
กว้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน เนื่องจากเป็ นวิกฤติท่ีเกิดขึน้ ไล่เลี่ยกันทัง้ โลก บริษัทที่ปรึกษาชัน้
นา McKinsey (3 เมษายน 2563) ชีว้ ่าจากการศึกษามูลค่าของบริษัททั่วโลก 3,000 บริษัท พบว่า
ธุรกิจเกือบทุกสาขาได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติครัง้ นีม้ ากน้อยแตกต่างกันไป ธุรกิจที่ได้รบั ผลกระทบ
หนักที่สุด คือ ธุรกิจผลิตอากาศยาน ธุรกิจขนส่งทางอากาศและท่องเที่ยว ธุรกิจนา้ มันและก๊าซ
ธุรกิจ ธนาคาร และธุรกิจ ผลิตยานยนต์และชิน้ ส่วน ตามลาดับ ส่วนธุรกิจที่ได้ผลกระทบน้อยคือ
ธุรกิจบริการผูบ้ ริโภค ธุรกิจยา ธุรกิจด้านสุขภาพ และธุรกิจค้าปลีก
นอกจากนี ้ World Bank (2020) ยังประเมินว่า ในระยะสัน้ จานวนผูโ้ ดยสารทางอากาศทั่ว
โลกจะลดลงมากกว่า 40% และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ประเมินว่าธุรกิจ
สายการบินทั่วโลกจะมีรายได้หายไปถึง 113 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลต่อฐานะทาง
การเงิ น ของบริษ ัท ที่อ ยู่ใ นธุร กิจ นี ้ ล่า สุด ผู บ้ ริห ารระดับ สูง ของสายการบิน Lufthansa ให้
ความเห็นว่าอาจจะใช้เวลานานนับปี กว่าความต้องการเดินทางทางอากาศจะกลับมาสู่ระดับปกติ
ก่อนมี วิกฤติ โ ควิ ด -19 ซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่ อธุ รกิ จขนส่งในไทย เนื่องจากการลดการเดิ นทางท าให้
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลี่ยนไป ธุรกิจขนส่งทางอากาศได้รบั ผลกระทบอย่างมากเมื่อหลายประเทศมี
การควบคุมการเดินทาง โดยเฉพาะการบินพาณิชย์ทงั้ ในส่วนของรายได้และจานวนผูโ้ ดยสาร หาก
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อ้างอิงจากข้อมูลจากทุกด่านของกรมตรวจคนเข้าเมืองจะเห็นว่าจานวนคนเดินทางเข้าออกประเทศ
ไทยเริ่มลดลงตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ขาเข้า 1.16 แสนคน) และลดอย่างมากในเดือนมี นาคม
2563 (ขาเข้า 0.67 แสนคน) เป็ นผลจากจานวนผูโ้ ดยสารที่ลดลง การลดจานวนเที่ยวบินของสาย
การบินระหว่างประเทศตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ และการหยุดการบินภายในประเทศในที่สดุ
เนือ้ แพร เล็กเฟื่ องฟูและคณะ (2563) ศึกษาเรื่องเมื่อโควิด-19 ปิ ดเมือง: ผลกระทบต่อ
แรงงานไทยในมิติ Supply-Side พบว่าวิกฤติสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ครัง้ นี ้ ส่งผลให้รฐั ดาเนิน
มาตรการต่าง ๆ มาจนถึงการประกาศล็อกดาวน์ซ่ึงส่งผลต่อแรงงานไทยบางกลุ่มอย่างฉับพลัน
งานวิจัยชิน้ นีไ้ ด้ใช้ ข้อมูลสถิติจากการสารวจกาลังแรงงานปี 2562 ร่วมกับข้อมูลการประกาศ
ล็อกดาว์นรายภาคธุรกิจ และฐานข้อมูลลักษณะอาชีพอย่างละเอียดมาประเมินผลเบือ้ งต้น ที่ผ่าน
มาทาง Supply-Side ข้อสรุปหลัก ๆ ได้แก่
1. หากแบ่งแรงงานตามภาคธุรกิจที่โดนล็อกดาวน์ แรงงานที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจะ
มีประมาณ 6.1 ล้านคน (ซึ่งไม่รวมผูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบทางอ้อมจากการลดการบริโภคและ SupplyChain) แต่ทงั้ นีผ้ ลกระทบก็จะแตกต่างกันขึน้ กับลักษณะของธุรกิจและอาชีพว่าปรับตัวได้หรือไม่
สาหรับวิกฤติครัง้ นี ้ ลักษณะทางอาชีพที่สาคัญ คือ งานดังกล่าวสามารถทาภายในที่พกั อาศัยได้หรือไม่
และเป็ นงานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชือ้ ไวรัสด้วยหรือไม่ การใช้ดชั นีท่แี สดงความง่ายในการปรับเปลี่ยน
สถานที่ทางานและดัชนีงานที่สมั ผัสใกล้ชิดกับผูอ้ ่นื ทาให้มองภาพผลกระทบได้ชดั เจนขึน้
2. แม้มาตรการต่าง ๆ ดูเหมือนจะต้องชั่งนา้ หนักระหว่างการควบคุมการระบาดของ
โรคและการสูญเสียรายได้ของแรงงาน แต่การใช้ดชั นีท่ีแสดงความง่ายในการปรับเปลี่ยนสถานที่
ทางานและดัชนีงานที่สมั ผัสใกล้ชิดกับผูอ้ ่ืน อาจจะทาให้มองทางเลือกของนโยบายได้ชัดเจนขึน้
ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างอาชีพ ของการแบ่ง กลุ่ม งานตามดัช นีดัง กล่า ว กลุ่ม ที่น่าจะต้องการ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ กลุ่มที่สามารถทางานที่บา้ นได้ และนายจ้าง
ไม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว ส่วนกลุ่มที่ทางานจากบ้านไม่ได้และลักษณะงานมีความเสี่ ยงที่
ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดต่า การสนับสนุนด้าน Information Technology ไม่น่าจะบรรเทาการสูญเสีย
รายได้ได้มากนัก น่าจะมีการผ่อนผันให้คนในอาชีพเหล่านีก้ ลับเข้าสถานที่ทางานได้ (ซึ่งคือ ผูค้ ุม
เครื่องจักร หรือ เกษตรกร) และเพิ่มการจัดพืน้ ที่ทางานให้มีระยะห่างที่เหมาะสมและใส่หน้ากาก
ป้องกัน ส่วนกลุ่มสุดท้ายที่ทางานจากบ้านไม่ได้ และลักษณะงานก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดสูงนั้น เป็ นกลุ่มที่ถูกล็อกดาวน์กลุ่ม แรก และน่า จะเป็ น กลุ่ม สุด ท้า ยที่จ ะได้ถูก ปลดล็อก
ดังนี ้ รัฐจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็ นการช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อ
ยังชีพ และ/หรือการช่วยจัดหางาน หรือ ปรับทักษะให้ไปทางานในภาคธุรกิจที่ยังขาดแคลนคน ซึ่ง
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อาจจะเป็ นการถือโอกาสปรับการ Mismatch ระหว่าง Demand และ Supply ในตลาดแรงงานใน
ระยะยาว
3. การใช้ดชั นีลกั ษณะอาชีพมาร่วมวิเคราะห์ ทาให้เห็นว่าการปิ ดเมืองเพิ่มความเหลื่อมลา้
ทางรายได้ หากใช้ขอ้ มูลภาคธุ รกิจที่ถูกปิ ดจากมาตรการล็อกดาวน์อย่างเดียว สัดส่วนของลูกจ้าง
แต่ละกลุม่ รายได้ท่ีถูกผลกระทบนัน้ ไม่ต่างกันมากนัก แต่ถา้ หากนาดัชนีเรื่องความง่ายต่อการปรับ
สถานที่ทางานมาประกอบ จะเห็นว่ากลุ่มลูกจ้างรายได้ระดับไม่ เกิน 12,000 ต่อเดือน ซึ่งคิดเป็ น
ประมาณ 1.6 ล้านคน นั้น เป็ นกลุ่ม ที่ปรับสถานที่ทางานได้ยาก จึ ง น่าจะโดนผลกระทบแบบ
เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการล็อกดาวน์ ณ มีนาคม 2563 ส่วนกลุ่มรายได้สูง (30,000 บาทต่อเดื อน
ขึน้ ไป) จานวน 3 แสนกว่าคนไม่น่าจะถูกผลกระทบจากการล็อกดาวน์มากนักเพราะสามารถปรับเปลีย่ น
สถานที่ทางานได้ง่าย
มณฑิรา เกียรติถาวรนันท์ (2558) ศึกษาเรื่องการจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้
วิกฤตการณ์ทางการเมืองและความไม่สงบในจังหวัดสงขลา การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว รวมทัง้ ศึกษาความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐบาลต่อผลกระทบของภาคธุรกิจภายใต้วิกฤตการณ์ทางการเมืองและความไม่สงบในจังหวัด
สงขลา เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้วิกฤตการณ์ทางการเมือง
และความไม่ส งบในจัง หวัด จัง หวัด สงขลา งานวิจ ัย นี ใ้ ช้ก ารวิจ ัย แบบวิธี ผ สมผสาน (Mixed
Methodology) โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นีป้ ระกอบด้วย 1) นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม 2) ผูป้ ระกอบการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3) หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น โดยทัง้ สองกลุ่มได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ซ่ึง
เป็ นการสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล ผลการศึกษา ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อภาพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว ภายหลังการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองและความไม่สงบในจังหวัดสงขลา พบว่า
ภาพลักษณ์ที่ควรปรับปรุ งในสายตาของนักท่องเที่ยว ได้แก่ การบริการจากภาครัฐ ในด้านของ
ความปลอดภัย และพบว่านักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ดา้ นบรรยากาศทางสังคมวิถีชีวิต
แบบไทยมากที่สดุ ทัง้ นีภ้ าพลักษณ์ยงั เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากนี ้
ยังพบว่าหน่วยงาน ภาครัฐและภาคธุรกิจควรมีการร่วมมือในด้านความช่วยเหลือเพื่อนาไปสูก่ ารจัดการ
วิกฤตการณ์ท่มี ี ประสิทธิภาพต่อไป
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อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ (2552) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤติสาหรับองค์กร
พบว่า การดาเนินธุรกิจในปัจจุบนั นี ้ ผูน้ าองค์กรยากที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาภาวะวิกฤติขององค์กร
สินค้า หรือบริการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเลียหายในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านการเงิน ทรัพย์สิน
ภาพลักษณ์ขององค์กรหรือสินค้า เป็ นต้น ดังนัน้ เมื่อเกิดวิกฤติ ผูบ้ ริหารจาเป็ นต้องดาเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ภาวะวิกฤติในบางครัง้ สามารถหลีกเลี่ยงได้หากธุรกิจนัน้ มีระบบ
การควบคุมอย่างเหมาะสม การบริหารภาวะวิกฤติมีวัตถุประสงค์ คือ (1) ป้องกันการเกิดวิกฤติ
(2) หากเกิดขึน้ แล้วต้องรีบกาจัด วิกฤตินั้นให้หมดไปให้เร็วที่สุดและจากัดความเสียหาย และ
(3) หลังจากนัน้ ต้องสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึน้ กับองค์กรอีกครัง้ สาหรับแผนการรับภาวะวิกฤตินนั้
ต้องมีการเตรียมการไว้ลว่ งหน้าให้พร้อมในรูปแบบที่เข้าใจและนาไปใช้ได้ง่าย เมื่อเกิดวิกฤติผนู้ าองค์กร
จาเป็ นต้องสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ขอ้ มูลทัง้ หมดต่อสื่อมวลชนอย่างชื่อสัตย์ตรงไปตรงมา
รวดเร็วและทันสถานการณ์ภายใต้เหตุการณ์ท่ีสับสน นอกจากนั้น ผูบ้ ริหารต้องมีภาพลักษณ์ท่ีดี
มีความพร้อมอยู่เสมอ มีเวลาให้เพียงพอ และต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ รวมทัง้ การสร้างกิจกรรมดี ๆ
ให้กบั ผูบ้ ริโภคและสังคมอยู่เสมอด้วยเพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีไว้ล่วงหน้าช่วยให้ลูกค้า
มีทศั นคดีท่ดี ีต่อองค์กรเป็ นการลดความรุนแรงของปัญหาลงได้
กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุ ง
บุคลากรในแรงงานของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิ ด-19
ทาให้ผศู้ กึ ษาเสนอกรอบแนวคิดของการวิจยั ดังต่อไปนี ้
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ผลกระทบจากวิกฤติ
โควิด-19 ต่อแรงงาน

แนวทางการช่วยเหลือ
เยียวยา

ผลจากการช่วยเหลือเยียวยา

New Normal

รูปแบบและมาตรการการ
ช่วยเหลือเยียวยาต่อแรงงาน
ของธุรกิจบริการประเภทนวด
แผนไทยในอนาคต

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายที่เ กี่ ยวข้องกั บแรงงานสัมพันธ์ เป็ นกฎหมายแรงงานที่มี การบัญญัติใช้เพื่ อ
การบริหารแรงงานโดย พงษ์รตั น์ เครือกลิ่น (2545) ได้อธิบายกฎหมายแรงงานไว้ในหนังสือคาอธิบาย
กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สรุ ปได้ว่ า กฎหมายแรงงานนัน้ เป็ นกฎหมายที่
บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างเพื่อให้การจ้างงานและการใช้งาน การประกอบกิจการและ
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็ นไปด้วยดี ได้รบั ประโยชน์ท่ีเหมาะสม หรือเรียกว่าเป็ น
กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน (พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน) ซึ่งจะไม่ได้ประโยชน์แค่ลูกจ้างเท่านั้นกับ
นายจ้างก็ต้องได้เ หมื อนกัน กฎหมายแรงงานสามารถแบ่ง ออกเป็ น 2 ส่ว น ได้แ ก่ กฎหมาย
แรงงานในส่วนที่กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างในลักษณะที่เป็ นปั จเจกชน (Individual
Labor Law) และกฎหมายแรงงานที่ม่งุ เน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ ายนายจ้างหรือฝ่ ายจัดการ
กับฝ่ ายลูกจ้างหรือฝ่ ายพนักงานซึ่งอาจเรียกว่ากฎหมายแรงงานสัมพันธ์หรืออุตสาหกรรมสัมพันธ์
(Industrial Law) กฎหมายแรงงานมี ขอบเขตครอบคลุม ทั้ง ก่อนทางานเป็ นกฎหมายสวัสดิการ
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สังคมกฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน และเป็ นกฎหมายที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสังคมเศรษฐกิจ
และการเมือง (เกือ้ จิตร ธีระกาญจม์, 2557)
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านแรงงานในประเทศไทยได้มีการรวบรวมไว้
เป็ นประมวลกฎหมาย แต่อาจจาแนกออกเป็ น 6 ประเภท ดังนี ้
1. กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน
การคุม้ ครองแรงงาน โดยทั่วไปหมายถึงการคุม้ ครองแรงงานที่มีงานทาแล้ว ในเรื่อง
ทั่วไป เช่น ค่าจ้าง วันทางาน เวลาทางาน วันหยุด วันลา สภาพการทางาน การเลิกจ้าง แรงงาน
เด็ก และแรงงานสตรี ฯลฯ เป็ นต้น การคุม้ ครองแรงงานในทางกฎหมายอยู่ ภายใต้ พ.ร.บ.คุม้ ครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 (และฉบับแก้ไข พ.ศ.2551) ส่วนการคุม้ ครองคนหางาน หมายถึง การคุม้ ครอง
แรงงานที่ยงั ไม่มีงานทาและต้องการหางานทา (ซึ่งบางคนอาจจะมีงานทาอยู่แล้วและต้องการหา
งานใหม่) การคุม้ ครองคนหางานจะได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้ พ.ร.บ. จัดหางานและคุม้ ครอง
คนหางาน พ.ศ.2528 (และฉบับที่ 2 พ.ศ.2537 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2544) สาระสาคัญของการคุม้ ครอง
คนหางานคือการควบคุมดูแลสานักจัดหางาน (เอกชน) ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศไม่ให้เอารัด
เอาเปรียบ หลอกลวง หรือฉ้อโกงคนหางาน รวมทัง้ การจัดตัง้ และบริหารจัดการสานักจัดหางาน
ของราชการเพื่อคุม้ ครองคนหางาน
2. กฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงาน
การจ้างแรงงานเกิดขึน้ ระหว่างบุคคลสองฝ่ าย คือ ฝ่ ายนายจ้าง กับฝ่ ายลูกจ้าง ที่มี
นิติสมั พันธ์ ก่อให้มีสญ
ั ญาเกิดขึน้ หลักกฎหมายลักษณะจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์วางหลัก “จ้างแรงงานคือสัญ ญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ลูกจ้าง ตกลงจะทางาน
ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า นายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ ทางานให้”
จากหลักกฎหมายกฎหมายในส่ว นนี ้ บัญ ญัติไ ว้ใ นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3
ลักษณะ 6 เรื่องสัญญาจ้างแรงงาน มาตรา 575-586
3. กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน
กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน หรือ พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึง
สิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยกาหนดมาตรฐานขัน้ ต่าในการจ้างการใช้แรงงาน
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ใ นการท างาน เพื่อให้ผู้ทางานมี สุขภาพ อนามัยอันดีและมี ค วาม
ปลอดภัย ในชีวิต ร่างกาย และได้ค่าตอบแทนตามสมควร กฎหมายในส่วนนี ้ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งมีพืน้ ฐานมาจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16
มีนาคม พ.ศ. 2515 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุม้ ครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
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พ.ศ.2515 ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2541 มีสาระสาคัญคือ ให้การคุม้ ครองลูกจ้างในเรื่อง
การใช้แรงงานทั่วไป การใช้แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก ค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทางานอื่น ๆ
รวมถึงสิทธิหน้าที่ของลูกจ้า งนายจ้าง กฎหมายในส่วนนี ้ ได้แก่ พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541
4. กฎหมายแรงงานสัม พันธ์
แรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ความเกี่ ยวข้อง หรือการปฏิบัติต่อกันระหว่างนายจ้าง
องค์กรนายจ้าง กับลูกจ้าง องค์กรลูกจ้าง ตัง้ แต่เริ่มเข้าทางาน จนออกจากงาน เช่น การทาสัญญา
จ้างแรงงาน การมอบหมายงาน การควบคุมการทางาน การทดลองงาน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
คุม้ ครองแรงงานการจ่ายค่าจ้างการอบรมพัฒนา การจัดสวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการ
ทางาน การเลื่อนขัน้ เงินเดือน การลงโทษการพิจารณาความดีความชอบ การโยกย้าย การยื่นข้อ
เรียกร้อง การเจรจาข้อเรียกร้อง การนัดหยุดงาน การปิ ดงาน การทาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จ้าง การเลิกจ้าง เป็ นต้น
5. กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงานและการดาเนินคดีในศาลแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงานและการดาเนินคดีในศาลแรงงาน เป็ นกฎหมายที่จดั ตัง้
องค์การชานาญพิเศษใช้อานาจตุลาการชีข้ าดตัดสินคดีแรงงานเป็ นการเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากคดี
แพ่งทั่วไป จึงมีการตัง้ ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานเพื่อพิจารณาตัดสินคดีแรงงานเป็ น
การเฉพาะเนือ้ หาสาคัญเกี่ยวกับศาลแรงงานและการดาเนินคดีในศาลแรงงาน กฎหมายในส่วนนี ้
ได้แก่ พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
6. กฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคมสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
6.1 เงิ น ทดแทนเป็ น กองทุน ที่ น ายจ้า งเป็ น ผู้จ่ า ยเงิ น สมทบเป็ น รายปี ใ ห้กับ
สานักงานประกันสังคม ซึ่งนายจ้างแต่ละบริษัทจะจ่ายเงินสมทบไม่เท่ากันขึน้ อยู่กบั ความเสี่ยงของ
ธุ รกิจ ซึ่ง กองทุนเงิ นทดแทนจะใช้ในกรณีท่ีลูกจ้างเจ็ บป่ วย ประสบอุบัติเหตุ ทุพ พลภาพ หรือ
เสียชีวิต จากการทางานให้นายจ้างเท่านัน้ ตัวอย่างเช่น พนักงานเกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูงขณะ
กาลังจัดเรียงสินค้าให้กับนายจ้างจนขาหัก ในกรณีนีท้ างกองทุนเงินทดแทนจะเป็ นฝ่ ายจ่ายค่า
รักษาพยาบาลและค่าชดเชยให้กบั พนักงาน เข้าใจง่ายๆ คือ กองทุนเงินทดแทนเป็ นส่วนที่นายจ้าง
จ่ายเงินสมทบและให้ความคุม้ ครองเฉพาะจากการทางานเท่านัน้ แต่ก็ไม่ใช่ว่านายจ้างทุกกิจการ
จะต้องจ่ายเงินสมทบให้กองทุนเงินทดแทนเพราะกิจการที่ได้รบั การยกเว้น ดังนี ้ ราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นเฉพาะข้าราชการหรือลูกจ้างประจา รัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
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6.2 ส่วนใหญ่ทุกคนจะรู จ้ ักและคุน้ เคยกับกองทุนประกันสังคมมากกว่า เพราะ
เป็ นกองทุนที่ผปู้ ระกันตน นายจ้าง และรัฐบาลเป็ นคนจ่ายเงินสมทบ โดยกองทุนประกันสังคมจะให้
ความคุม้ ครองผูป้ ระกันตนใน 7 กรณี อันไม่เนื่องจากการทางาน เช่น เจ็บป่ วย คลอดบุตร ทุพพล
ภาพ เสีย ชีวิต สงเคราะห์บุต ร ชราภาพ ว่า งงาน ตัว อย่า งเช่น พนัก งานบริษัท เกิด อุบ ัติเ หตุ
จัก รยานล้ม จนขาหัก ก็ส ามารถใช้บ ัต รประชาชนยื่น ขอใช้สิทธิประสัง คมในการเข้า รัก ษากับ
โรงพยาบาลที่เ ลือ กไว้ไ ด้โ ดยไม่ต อ้ งเสียค่า ใช้จ่า ยภายใต้เ งื่อ นไขของประกัน สัง คม สรุ ป แล้ว
ความแตกต่า งระหว่า งกองทุน เงิน ทดแทน กับ กองทุน ประกัน สัง คม มีอ ยู่ 2 ส่ว นหลัก คือ
ผูท้ ่ีจ่ายเงินสมทบ กับสิท ธิประโยชน์และความคุม้ ครองนั่นเอง
จากสาระสาคัญของกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องทัง้ 6 ฉบับนีจ้ ะเป็ นกฎเกณฑ์ท่ีม่งุ ส่งเสริม
สนับสนุนให้นายจ้างปฏิบตั ิกบั ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานที่กาหนด ซึ่งถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิทางด้าน
แรงงานขัน้ พืน้ ฐาน และแน่นอนวาหากนายจ้างไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายแล้ว นายจ้างก็จะได้รบั โทษ
ตามกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนัน้ นายจ้าง ผูบ้ ริหารจึงควรให้ความสนใจและศึกษาในรายละเอียด
ของกฎหมาย ก่อนที่จะบริหารแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อจะได้มีหลักการปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาการเรื่อง ผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ต่อแรงงานของธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยเป็ นการศึกษาโดยใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) ดังนี ้
1. ประเภทของการวิจยั
2. แหล่งข้อมูลที่ศกึ ษา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. การนาเสนอข้อมูล
ประเภทของการวิจัย
การศึกษาครั้งนีไ้ ด้ใช้วิธีศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็ นข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ซึ่งประกอบไปด้วยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปาและนวดแผนไทย นิวนอมอล
นโยบายสาธารณะ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารแรงงานในภาคธุรกิจนวดแผนโบราณ
โดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาดาเนินการสังเคราะห์และวิเคราะห์ตามหลักวิธีการวิจยั
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
เพื่อทราบความคิด เห็น เกี่ยวกับ ผูป้ ระกอบการและแรงงานธุรกิจ บริการประเภท
นวดแผนไทยในเขตกรุ ง เทพมหานคร ทัง้ นี ้ ผูศ้ ึกษาประเมินได้ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview) เป็ นการสัม ภาษณ์ท่ีมี ก ารวางแผนจัด เตรีย มชุด ค าถามและวิธ ี ก าร
สัม ภาษณ์อ ย่า งเป็ น ระบบและมีขั ้น ตอนล่ว งหน้า มี การดาเนินงานแบบเป็ นทางการภายใต้
กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ให้มาซึ่งคาตอบที่ เป็ นความจริงตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา

30
แหล่งข้อมูลทีศ่ ึกษา
ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลเอกสาร ได้แก่ ตารา บทความ เอกสารวิจยั และฐานข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ต
ลักษณะของแหล่งข้อมูลที่ศึกษา
1. เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ /ตัวแทนผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องของภาครัฐ ผูม้ ีส่วนใน
การกากับ ดูแล และส่ง เสริม การพัฒ นารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิ ง สุขภาพ (การนวดแผนไทย)
จานวน 5 คน ประกอบด้ว ย 1) ตัว แทนจากกระทรวงสาธารณสุข 2) ตัว แทนจากผูแ้ ทนสภา
การพยาบาล 3) ผูแ้ ทนองค์การบริหารส่วนตาบลในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4)
กรมการแพทย์ กรมอนามัย 5)ผู้อ านวยการส่ง เสริม และพิ ทัก ษ์นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ 6)
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7) กรมบัญชีกลาง 8) สานักงานประกันสังคม 9)
เลขาธิการสภานักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 10) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มูลนิธิสถาบันวิจยั
และพัฒนานักท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิค Snowball Technique โดยประมาณ 5 คน
2. นายจ้างหรือตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชน/ผูป้ ระกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผูม้ ีส่วน
ในการกากับ ดูแลและส่งเสริมการพัฒ นารู ป แบบการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ (การนวดแผนไทย)
จานวน 6 คน ประกอบด้วย 1) ผูป้ ระกอบการ 3 คน 2) นายจ้าง/ตัวแทนภาคเอกชน 3 คน โดยใช้
เทคนิค Snowball Technique โดยประมาณ 6 คน
3. แรงงานและผู้เ ชี่ ย วชาญหรื อ ผู้มี ป ระสบการณ์ด้า นการนวดแผนไทยส าหรับ
นัก ท่ อ งเที่ ย วและนัก วิ ช าการ จ านวน 16 คน ประกอบด้ว ย 1) ผู ม้ ีป ระสบการณ์ ห รื อ
ผู เ้ ชี ่ย วชาญด้า นการนวดแผนไทย 8 คน 2) แรงงาน/ลูกจ้างด้านการนวดแผนไทยส าหรับ
นักท่องเที่ยว 8 คน โดยใช้เทคนิค Snowball Technique โดยประมาณ 16 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแหล่งข้อมูลทีศ่ ึกษา
ในการคัดเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักโดยใช้การคัดเลือกกลุ่ม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) กล่าวคือ เป็ นการคัดเลือกกลุ่ม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงงาน
ภาคธุรกิจบริการนวดแผนไทย ถ้าผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย
จะไม่ น ามาท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มูล และถ้า ผู้ใ ห้ข้อ มูล วิ จัย ถอนตัว ออกจากงานวิ จัย ผู้วิ จัย
จะดาเนินการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลวิจยั รายใหม่เข้ามาให้สมั ภาษณ์ทดแทน

31
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประเภทของเครื่องมือวิจัย
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล ในงานวิจัยนีใ้ ช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูล
วิธีการสร้างเครื่องมือวิจัย
โดยการกาหนดคาถามเฉพาะเจาะจงและชัดเจน หลักการและเหตุผลของการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง คือ การพยายามทาให้ผถู้ กู สัมภาษณ์แต่ละคนได้รบั ชุดคาถามชุดเดียวกัน เพื่อว่า
จะสามารถเปรียบเทีย บคาตอบของแต่ละคนได้สะดวกขึ น้ การสัม ภาษณ์ประเภทนีต้ ั้ง อยู่ บน
ข้อสันนิษฐานว่า
1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนัน้ สามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนตรง
ตามเรื่องที่นกั วิจยั ศึกษา
2. ชุดคาถามในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนัน้ สามารถทาให้ผถู้ ูกสัมภาษณ์เข้าใจ
คาถามได้อย่างชัดเจน และ
3. ความหมายของคาถามแต่ละข้อนัน้ เป็ นความหมายที่ผถู้ ูกสัมภาษณ์ทุกคนจะเข้าใจ
ตรงกัน
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
โดยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Triangulation) ดังนี ้
1. ตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) จากการเก็บรวมรวม
ข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลหลากหลายเพื่อเป็ นการตรวจสอบยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ว่าข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และข้อมูลจากการสัม ภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview)
หากพบว่าข้อมูลมีความแตกต่างกันก็จะไม่นามาวิเคราะห์ แต่หากข้อมูลมีความสอดคล้องและไป
ในทิศทางเดียวกันก็จะนาข้อมูลนัน้ มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์
2. ตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผูว้ ิจัย (Investigator Triangulation) เป็ นการตรวจสอบ
ยืนยันความน่าเชื่อของข้อมูล คือไม่ว่าผูใ้ ดทาการเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะได้ขอ้ มูลที่ตรงกันโดยใน
การวิจัยนีผ้ ูว้ ิจัยได้ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่ร่วมรับรู ้
เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผูป้ ระกอบการ แรงงานและหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ ยวข้อง โดยเมื่ อได้ข้อมูล แล้ว ผู้ศึก ษาจะน ามาเปรี ย บเที ย บและแยกแยะว่ ามี ข้อมูลในเรื่ อ ง
เดียวกันตรงกันหรือไม่อย่างไร
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3. ตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็ นการยืนยันข้อมูล
จากแนวคิด ทฤษฎีท่ีหลากหลาย โดยการศึกษาในครัง้ นีผ้ ูศ้ ึกษาจะใช้แนวความคิดและทฤษฎี รวมทัง้
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องหลายชิน้ เพื่อเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและอภิปรายผล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ( Primary Data) ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก มีขนั้ ตอนการดาเนินการเริ่มตัง้ แต่
1. เริ่ม จากการนัดหมายกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล เดินทางไปพบผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามนัดหมายไว้
ทาการแจ้งวัตถุประสงค์พร้อมทัง้ รายละเอียดของการศึกษาให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลทราบ
2. ในการสัม ภาษณ์ผูข้ อรับการประเมินจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการให้ผใู้ ห้
ข้อมูลหลักได้ตอบแบบสัมภาษณ์ตามที่ได้ออกแบบไว้ปรากฏตามรายละเอียดในภาคผนวก เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั้ ไว้
3. นาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสัมภาษณ์มาดาเนินการวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิด
ข้อมูล และการเปรียบเทียบข้อมูลตามระเบียบวิธีการวิจยั ที่เป็ นมาตรฐานต่อไป
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ได้แก่ ข้อมูลที่เป็ นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรวมทัง้ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
และฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
1. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์มาแจกแจง และจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์และการใช้ขอ้ มูลเอกสารประกอบ ซึ่งข้อมูลที่
จดบันทึกนีจ้ ะแบ่งแยกระหว่างส่วนที่เป็ นข้อมูลกับส่วนที่เป็ นความคิดเห็นของขอรับการประเมิน
โดยการบรรยายรายละเอียดของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ตามที่เก็บรวบรวมไว้ก่อน หลังจาก
นัน้ จึงใส่ความเห็น การตีความ การสรุ ปหรือการโยงเข้าสู่กรอบความคิดทฤษฎี แล้วอธิบายตาม
วัตถุประสงค์แต่ละข้อต่อไป
2. การตรวจสอบข้อมูลจากข้อเท็จจริงที่คน้ พบ ความน่าเชื่อถื อของข้อมูลมีความ
จาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผูข้ อรับการประเมินจะใช้วิธีตรวจสอบข้อมูล
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แบบสามเส้าหรือไตรมิติ(Triangulation) โดยการแสวงหาความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่
แตกต่างกันในเรื่องแหล่งเวลา แหล่งสถานที่และแหล่งบุคคล
การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ข้อมูลที่ได้ดาเนินการเก็บรวบรวม จะนามาวิเคราะห์ดงั นี ้
1. การจ าแนกและจัด ระบบข้อ มูล (Typology and Taxonomy) เป็ น การน า
ข้อมูลที่ได้นามาจาแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็ นระบบ เช่น ข้อมูลหมวดบุคลากร ข้อมูลหมวด
งบประมาณ ข้อมูลหมวดวัสดุอปุ กรณ์ เป็ นต้น
2. การวิ เ คราะห์ส รุ ป อุป นัย (Analytic Induction) เป็ น การน าข้อ มูล ที่ ไ ด้จ าก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ มาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกันของเรื่องนัน้
3. การวิ เ คราะห์ข้อ มูล เอกสาร (Content Analysis) เป็ น การน าเอกสารหรื อ
หลักฐานต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่เี กิดขึน้
4. การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) เป็ นการนาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากผลที่เกิดขึน้ มาจากเหตุใด
การนาเสนอข้อมูล
จากข้อมูล ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ท่ีไ ด้จ ากการรวบรวมและวิเคราะห์ จะนามาเสนอใน
ลักษณะเชิงพรรณนาในบทที่ 4 และเพื่อนามาอภิปรายผลในบทที่ 5 ต่อไป

บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
ผลการศึกษาในเรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อแรงงาน
ธุรกิจ บริการประเภทนวดแผนไทยในกรุ งเทพมหานคร จากผลกระทบของวิกฤติ โควิด-19 สารวจ
กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ระลอกแรก คือช่วงเดือนมีนาคม 2563 โดยใช้การสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ทัง้ หมด 27 คน ได้แบ่ง กลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม ตัวอย่างนายจ้าง
เจ้าของสถานประกอบการหรือผูม้ ีอานาจกระทาแทนนายจ้าง จานวน 6 คน 2) กลุม่ ตัวอย่างลูกจ้าง
หรือผูใ้ ช้แรงงาน จานวน 16 คน และ 3) กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่แรงงานหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
จานวน 5 คน
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ได้พบเจอปั ญหาหลายด้านจากวิกฤติโควิด-19
ซึ่ง ปั ญ หาของแต่ล ะกลุ่มตัวอย่างนัน้ มีความแตกต่างกันออกไปและความคิดเห็นด้านแนวทาง
การช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐที่มีต่อธุรกิจ นวดแผนไทยของแต่ละกลุ่ม ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์นัน้ มี
หลากหลายด้าน ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมและนาเสนอข้อมูลโดยแบ่งเป็ นหัวข้อได้ ดังนี ้
1. ข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
2. ปัญหาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
3. แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยที่ได้รบั
ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19
3.1 ผลจากการเยี ยวยาต่ อแรงงานของธุ รกิจ บริการประเภทนวดแผนไทยที่ ไ ด้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
3.2 แนวคิดการวางแผนธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยเพื่อรับมือกับปั ญหาโควิด-19
ในอนาคต
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ
หรือผู้มีอานาจกระทาแทนนายจ้าง
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการหรือผูม้ ีอานาจ
กระทาแทนนายจ้างในธุรกิจประเภทนวดแผนไทย จานวนทัง้ หมด 6 คน สามารถสรุปข้อมูลทั่วไปของ
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ โดยแบ่งประเภทข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ และปี ท่เี ริ่มกิจการ โดยชื่อสถานประกอบการ
ที่ได้ให้สมั ภาษณ์นนั้ เป็ นชื่อสมมติ ได้ดงั ตารางที่ 1
ตาราง 1 สรุปข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการหรือ
ผูม้ ีอานาจกระทาแทนนายจ้าง
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
36-45 ปี
46-55 ปี
ค่าเฉลี่ยของอายุ = 46.83 ปี
เริ่มกิจการ
ก่อนปี 2553
หลังปี 2553

จานวน
2
4
3
3

ร้อยละ
33.33
66.67
50.00
50.00

2
4

33.33
66.67

จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง/เจ้าของกิจการ จานวน 6 คน พบว่า ผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจนวดแผนไทยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีจานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 เพศชายมีจานวน
2 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ด้านอายุของผูป้ ระกอบการมีอายุเฉลี่ยอยู่ท่ี 46.83 ปี โดยมีช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 36-45 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 และอายุระหว่าง 46-55 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 50.00 และปี ท่ีเริ่มเปิ ดกิจการส่วนใหญ่เปิ ดกิจการหลังปี พ.ศ. 2553 จานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 66.67 และเปิ ดกิจการก่อนปี 2553 จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ตามลาดับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงาน
จากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานในธุรกิจประเภทนวดแผนไทย
จานวน 16 คน สามารถสรุปข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ โดยแบ่งประเภทข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน สถานภาพ และภูมิลาเนาเดิม ได้ดงั ตารางที่ 2
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ตาราง 2 สรุปข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงาน
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
ค่าเฉลี่ยของอายุ = 36.25 ปี
ระดับการศึกษา
ม3 .
ม6 .
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ตาแหน่งงาน
หมอนวด/ผูใ้ ห้บริการ
นวดสปา
ตาแหน่งอื่น ๆ

จานวน
3
13
6
5
2
3

ร้อยละ
18.75
81.25
37.50
31.25
12.50
18.75

7
2
1
5
1

43.75
12.50
6.25
31.25
6.25
68.75

11
5

31.25

จากตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานในธุรกิจประเภทนวดแผนไทย
จานวน 16 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.25 และเป็ นเพศชาย
จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75 ด้านอายุของลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานมีอายุเฉลี่ยอยู่ท่ี 36.25 ปี
โดยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.50 รองลงมาคือ อายุระหว่าง
31-40 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.25 อายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ
18.75 และอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ด้านการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่
จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.75 รองลงมาคือ ระดับ ปวส.
จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.25 ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50
ระดับ ปวช. และปริญญาตรี มีจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.25 ด้านตาแหน่งงาน ส่วนใหญ่มี
หน้าที่เป็ นหมอนวด/ผูใ้ ห้บริการนวดสปา จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.75 และทาตาแหน่ง
อื่น ๆ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.25 ตามลาดับ
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ข้ อ มู ลทั่ ว ไปของผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเจ้ า หน้ า ที่ แ รงงานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่
หน่วยงานภาครัฐ
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตัวอย่างเจ้าหน้าที่แรงงานหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานในธุรกิจประเภทนวดแผนไทย จานวน 5 คน
สามารถสรุปข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ โดยแบ่งประเภทข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ และประสบการณ์การทางานโดยชื่อของผูท้ ่ใี ห้สมั ภาษณ์เป็ นชื่อสมมติ ได้ดงั ตารางที่ 3
ตาราง 3 สรุปข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างเจ้าหน้าที่แรงงานหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐ
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี
40 ปี ขนึ ้ ไป
ค่าเฉลี่ยของอายุ = 39.2 ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สถานภาพ
โสด
สมรส
ประสบการณ์การ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี
ทางาน
10 ปี ขนึ ้ ไป
ประสบการณ์การทางานเฉลี่ย = 14.8 ปี

จานวน
3
2
3
2

ร้อยละ
60.00
40.00
60.00
40.00

5
2
3
2
3

100.00
40.00
60.00
40.00
60.00

จากตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่แรงงานหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานในธุรกิจประเภทนวดแผนไทย จานวน 5 คน พบว่า
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 เพศหญิงจานวน 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 40 ด้านอายุ พบว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐมีอายุเฉลี่ยอยู่ท่ี 39.20 โดยส่วนใหญ่อายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี มีจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 อายุมากว่า 40 ปี ขึน้ ไป มีจานวน 2 คน
คิดเป็ นร้อยละ 40 ด้านระดับการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ภาครัฐทัง้ 5 คน จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 100 ส่วนด้านสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ สมรสแล้ว จานวน 3 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 60 และสถานภาพโสด จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 และด้านประสบการณ์การ
ท างาน พบว่ า เจ้า หน้า ภาครัฐ มีป ระสบการณ์ใ นการท างานเฉลี ่ ย อยู่ท่ี 14.8 ปี โดยผู้ท่ี มี
ประสบการณ์ใ นการทางานน้อยกว่ าหรื อเท่ ากับ 10 ปี มี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 และมี
ประสบการณ์การทางานมากว่า 10 ปี มีจานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 ตามลาดับ
ปั ญหาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยทีไ่ ด้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ที่แรงงานในธุรกิจประเภทบริการนวดแผนไทยได้รบั นัน้
ส่งผลให้เดือดร้อนตัง้ แต่ระดับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการลงไปถึงลูกจ้าง บทสัมภาษณ์
ต่อไปนีเ้ ป็ นการตอบคาถามถึงปั ญหาที่กลุ่มตัวอย่างนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ลูกจ้าง
ในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย และเจ้าหน้าที่รฐั ที่มีหน้าที่ในการดูแลเยียวประชาชนที่ได้รบั
ความเดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19 ได้พ บเจอในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ที่ผ่านมา
ผลกระทบต่อนายจ้างหรือ เจ้าของสถานประกอบการธุรกิ จบริการประเภทนวด
แผนไทย
จากบทสัม ภาษณ์ของนายจ้างหรือเจ้าของประกอบการร้านนวดแผนไทย พบว่า
วิกฤติโควิด-19 นั้นส่งผลกระทบอย่างมากกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นด้า นการบริห ารงาน วางแผน
ธุรกิจเมื่อเจอกับสถานการณ์นี ้ รวมถึงทรัพยากรบุคล ลูกจ้างในร้าน ยังมีผลกระทบที่มีผลต่อธุรกิจ
นวดแผนไทยเป็ นอย่างมาก คือด้านการเงิน นอกจากนีย้ งั มีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของผู้ประกอบการอี กด้วย โดยมี ตัวอย่ างบทสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่ างนายจ้างและเจ้าของสถาน
ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย
1. บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการของนายจ้างและเจ้าของสถาน
ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยหลังจากที่ตอ้ งเผชิญกับวิกฤติโควิด-19
1.1 กิจการของท่านได้รบั ผลกระทบอย่างไรบ้าง
จากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจ
นวดแผนไทย พบว่าปั ญ หาและผลกระทบที่ธุรกิจ นวดแผนไทยได้ร ับเป็ นไปทางเดีย วกัน คือ
การขาดรายได้หลักจากการให้บริการนวดแก่ลกู ค้า ซึ่งกลุ่มตั วอย่างผูใ้ ห้สมั ภาษณ์นี ้ ยัง สามารถ
เปิ ดกิจการหลังจากมีการผ่อนปรน และได้ให้สมั ภาษณ์ถึงผลกระทบและปั ญหาที่เจอในช่วงวิกฤติ
โควิด-19 นี ้
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ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“ช่วงแรกเริ่มขาดรายได้จากลูกค้าชาวต่างชาติ 70% พอธุรกิจสปาถูกสั่งปิ ด ก็
ขาดรายได้หนักเลย” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 1)
“ขาดรายได้จ ากลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ช่วงที่รา้ นปิ ดก็ตอ้ งแบกรับ
ค่าเช่าร้าน ค่าใช้จ่ายหลายอย่างยังมีอยู่” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 3)
“ร้านปิ ด ก็ไ ม่มีร ายได้จ ากหน้าร้า น พอได้เ ปิ ด อีก ครัง้ ลูก ค้า ก็น ้อ ยลงมาก
แทบอยู่ไม่ได้เหมือนกัน” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 6)
1.2 จานวนลูกจ้างในกิจการของท่านมีจานวนเพิ่มขึน้ หรือลดลง หลังได้รบั
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
จากวิก ฤติโ ควิด -19 ส่ง ผลกระทบและเป็ น ปั ญ หาต่อ ธุร กิจ นวดแผนไทย
ส่งผลให้มีปัญหาการจ้างงานลูกจ้างในสถานประกอบการ จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการธุรกิจ
นวดแผนไทยนัน้ พบว่าหลายกิจการได้มีการเลิกจ้างพนักงานให้บริการ แต่ยงั มีกิจการที่ยงั มีการจ้าง
พนักงานในร้านต่อไปจานวนเท่าเดิม ไม่มีการให้ออกจากงาน สรุปได้ตามตารางที่ 4
ตาราง 4 แสดงจานวนลูกจ้างที่เพิ่มขึน้ หรือลดลงในกิจการของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ร้านที่
1
2
3
4
5
6

เพิ่ม/ลด ลูกจ้าง
ลด
ลด
เท่าเดิม
ลด
เท่าเดิม
ลด

จานวน/คน
3
1
1
2

จากตารางที่ 4 จานวนลูกจ้างที่เพิ่มขึน้ หรือลดลงในกิจการของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
พบว่า จาก 6 กิจการ มี 4 กิจการที่ ต้องลดจานวนพนักงานลง และอีก 2 กิจการที่ยงั คงมีพนักงาน
เท่าเดิม
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1.3 หลังจากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรน กิจการของท่านได้เปิ ดดาเนินการ
เดือนไหน
จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการธุรกิจนวดแผนไทย หลังจากมีมาตรการผ่อน
ปรนออกมา มีกิจการที่สามารถเปิ ดได้ทนั ทีภายในเดือนมิถุนายน 2563 จานวน 4 กิจการ และอีก
2 กิจการ ที่เปิ ดกิจการหลังจากเดือนมิถนุ ายน 2563
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“เราเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีมาตรการผ่อนปรนออกมาอีก ให้สามารถเปิ ด
กิจการได้ทนั ทีท่เี ขาประกาศออกมานะ พร้อมปรับตัวตามแนวปฏิบตั ิเพื่อความมั่นใจของตัวลูกจ้าง
เราเองและลูกค้าด้วย” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 2)
“ร้านเราต้องการเวลาในการปรับตัวตามประกาศที่เขาแจ้งออกมานะ มีทงั้
อบรมพนักงาน เตรียมของนู่นนี่น่ นั ค่าใช้จ่ายก็สงู ขึน้ มีหลายอย่างที่ทาให้เราเปิ ดไม่ได้ทนั ทีท่ีเขา
ประกาศผ่อนปรนออกมา” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 3)
“ร้านกลับมาเปิ ดได้หลังจากที่รฐั ประกาศเลยนะ พร้อ มทาตามแนวทางที่
สาธารณะสุขประกาศเลย ลูกจ้างเราก็ม่ นั ใจ ลูกค้าก็ม่นั ใจ แต่ก็ยากหน่อยตรงที่รายจ่ายเพิ่มขึน้ ”
(เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 6)
2. บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับด้านการเงินที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ของ
นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย
มูลค่าความเสียหายที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19
จากบทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการ
ธุรกิจนวดแผนไทย 6 คน สามารถสรุปมูลค่าความเสียหายจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด19 กระทบต่อธุรกิจมีมลู ค่าระหว่าง 80,000-200,000 บาท
3. บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับด้านสังคมของนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการ
ธุรกิจนวดแผนไทยหลังจากที่ตอ้ งเผชิญกับวิกฤติโควิด-19
จากบทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจ
นวดแผนไทย มีบางคนที่ตอ้ งการให้สงั คมได้เข้าใจว่า ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา ไม่ได้เป็ นพืน้ ที่เสี่ยงสูง
ที่แพร่กระจายเชื อ้ โควิด -19 ตามที่รฐั บาลได้ประกาศไป โดยยืนยันว่าทางร้านนั้นมีม าตรฐาน
การรักษาความสะอาดเทียบเท่ากับคลินิกเวชกรรม กลุ่มคนส่วนหนึ่งจึ งมีความเข้าใจผิดว่าร้าน
นวดแผนไทย สปา เป็ นสถานที่ท่ีมีความเสี่ยงสูง ไม่กล้าเข้าใช้บริการ ซึ่งเป็ นผลกระทบหนึ่งที่ทางธุรกิจ
นวดแผนไทยได้เจอจากวิกฤติโควิด-19
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ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“อยากให้รฐั ให้ความเข้าใจกับ ประชาชนทั่วไปว่า สปาไม่ใช่สถานที่แพร่เ ชื ้อ
สามารถเข้ารับบริการได้ เรามีการป้องกันตามมาตรฐาน พอเขาเข้าใจผิดกัน ไม่ใช่แค่ไม่กล้าเข้าร้านนะ
บางคนนี่เหมือนไม่กล้าเข้าใกล้เราเลย เหมือนกับข่าวของหมอพยาบาลแรก ๆ ที่คนก็กลัวเขาเหมือนกัน
แต่เราไม่ได้เสี่ยงขนาดนัน้ ไง” เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 5)
ผลกระทบต่อลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานในธุรกิจประเภทบริการนวดแผนไทย
วิกฤติโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานในธุรกิจประเภทบริการ
นวดแผนไทยหลายด้านด้วยกัน บทสัมภาษณ์นีจ้ ะเป็ นการสัมภาษณ์ลกู จ้างและผูใ้ ช้แรงงานในธุรกิจ
ประเภทบริการนวดแผนไทย ซึ่งได้กล่าวถึงผลกระทบด้านการงาน ด้านการเงิน ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์บางคน
มีปัญหาด้านครอบครัวอีกด้ว ย บางคนมีความเครียดจนมีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิ ต
และด้านสุดท้ายคือด้านสังคม มีผลกระทบกับลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานอีกด้วย
1. บทสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวกับด้านการงานของลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจประเภท
บริการนวดแผนไทย
1.1 จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปั ญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และ
แก้ไขอย่างไร
จากบทสัมภาษณ์ของลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจประเภทบริการนวดแผนไทย
ได้กล่าวถึงปั ญ หา และอุปสรรคที่ได้พบเจอในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 และรัฐบาลได้ส่งั
ล็อคดาวน์ ไม่สามารถทางานได้ตามปกติ ถูกสั่งงดกิจกรรมนวดแผนไทยและให้รา้ นนวดแผนไทย
ปิ ดร้านระยะหนึ่ง
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“รายรับน้อยลงจากเดิม ร้านถูกสั่งปิ ด เงินจากทิปลูกค้าก็ไม่ได้ ได้รบั การเยียวยา
เงินจากนายจ้างและโครงการเราไม่ทงิ ้ กัน” (ลูกจ้างคนที่ 1)
“รายรับน้อยลงไปเยอะ แต่ค่าใช้จ่ายเราก็ยงั เหมือนเดิม ร้านปิ ดไป 3 เดือนแล้ว
ลูกค้าก็นอ้ ยลงไปอีกเยอะ วันหนึ่งเข้าร้านไม่กี่คน เราก็ทางานที่เดิมต่อไปค่ะ ยังดีท่ีเจ้านายเราไม่
เลิกจ้าง พอช่วยเราบ้าง ไม่อย่างนัน้ แย่เลย แล้วบางคนคิดว่าเราทางานสปา เรามีความเสี่ยงสูง
เข้าใจเราผิ ด รัฐ ให้ประกาศว่าร้านนวด สปา เป็ นสถานที่มี ความเสี่ยงในการแพร่เชือ้ สูง เราก็
พยายามให้ความเข้าใจว่าเราไม่ได้มีความเสี่ยงสูงไปมากกว่าคนทั่วไป เรามีการป้องกันและรักษา
ความสะอาดอย่างเต็มที่ตามมาตรฐาน” (ลูกจ้างคนที่ 2)
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“ตกงาน ขาดรายได้ประจา ร้านปิ ดตัวลงจากวิกฤติโควิด-19 เราก็ถูกให้ออก
เราต้องหาอาชีพใหม่ ขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง และเกิดความเครียด เพราะตกงาน เงินไม่มี ต้องกูห้ นีย้ ืม
สินมาเปิ ดร้านขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง เราก็ตอ้ งดิน้ รนไป ไม่สูก้ ็ไม่ได้ อดทนเพื่อลูกเพื่อครอบครัว”
(ลูกจ้างคนที่ 9)
1.2 จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
ข้อมูลจากลูกจ้างผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั้ 16 คนนัน้ มีทงั้ ผูท้ ่มี ีปัญหาการเลิกจ้างงาน
และผูท้ ่ีสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ โดยไม่ถูกเลิกจ้าง ซึ่งคาถามต่อไปนี ้ สาหรับผูท้ ี่มีปัญหา
การเลิกจ้างงานจากถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี ้ 1) กรณีท่ถี กู เลิกจ้างท่านแก้ปัญหา
ด้วยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปัญหา) และ 2) กรณีท่ีท่านประสบปั ญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั
ความช่วยเหลือจากนายจ้างหรือไม่
จากการได้สมั ภาษณ์ลกู จ้างและผูใ้ ช้แรงงานในธุรกิจประเภทบริการนวดแผน
ไทย พบว่าในกลุ่มของผูท้ ่ีถูกเลิกจ้างงาน มีทงั้ คนที่ได้รบั การชดเชยเยียวยาและการช่วยเหลือจาก
นายจ้างและคนที่ไม่ได้รบั การชดเชยเยียวยาใด ๆ จากนายจ้าง
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างงานและนายจ้างได้ให้ความ
ช่วยเหลือ
“หาอาชีพ ใหม่ ขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง และนายจ้างได้ใ ห้ค วามช่ว ยเหลือ
ให้ชดเชยเงินเดือน 3 เดือน” (ลูกจ้างคนที่ 9)
“ต้องขอเงินพ่อแม่เป็ นค่ากินค่าอยู่ และนายจ้างให้เงินชดเชย 5,000 บาท
หลังออกจากงาน” (ลูกจ้างคนที่ 15)
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างงานและไม่ได้รบั การช่วยเหลือ
จากนายจ้าง
“เราก็หาอาชีพใหม่ ไม่ได้รบั ความช่วยเหลือ เพราะทางร้านบอกว่า หมุนเงิน
ไม่ทนั จ่ายเงินชดเชยให้ไม่ได้ เราก็ตอ้ งยอมออก” (ลูกจ้างคนที่ 4)
“พยายามหางานใหม่ แต่เราอายุ 51 แล้ว จะไปสมัครแม่บา้ นเขาก็รบั อายุไม่
เกิน 45 ปี เลยรับจ้างนวดอิสระได้ เราก็ทงิ ้ อาชีพเดิมไม่ได้ และไม่ได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้าง
เพราะร้านที่เราทาอยู่เป็ นร้านเพื่อนกัน ร้านเล็ก ๆ เงินสารองไม่มีจ่ายชดเชยเราหรอก สุดท้ายเขาก็
ปิ ดร้านไปทาอย่างอื่น” (ลูกจ้างคนที่ 8)
“เคยคิดอยากหันไปขายของแต่เราไม่มีเงินทุน ได้แต่เอาเงินเก็บมาใช้ แต่มนั
ไม่พอ ก็ตอ้ งประหยัด ๆ เอาหน่อย ตอนนัน้ เอาเงินเก็บมาใช้แทบหมดเลย และไม่ได้รบั การช่วยเหลือ
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จากนายจ้างเพราะทางร้านเงียบไปเลย ไม่มีการชดเชยเรา เขาบอกว่าปิ ดร้านไปก่อนนะ แล้วก็ไม่ได้
ติดต่ออะไรเรามาอีกเลย” (ลูกจ้างคนที่ 12)
2. บทสัมภาษณ์ท่เี กี่ยวกับด้านการเงินของลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจประเภท
บริการนวดแผนไทย
จากการสัมภาษณ์ถึงรายได้ของลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจประเภทบริการนวด
แผนไทยก่อนที่จะเจอกับวิกฤตโควิด-19 นัน้ ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,000-20,000 บาท และ
หลังจากที่เจอกับวิกฤติโควิด-19 รายได้ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่ลดลง และมีผทู้ ่ีตกงานไม่มีรายได้
อีกด้วย ซึ่งข้อมูลรายได้แสดงดังตาราง 5
ตาราง 5 แสดงรายได้ก่อนและหลังเจอวิกฤตโควิด-19 ของลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจประเภท
บริการนวดแผนไทย
รายได้ต่อเดือน
รายได้ก่อนเจอวิกฤตโควิด-19 น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
รายได้หลังเจอวิกฤตโควิด-19 น้อยกว่า 10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท

จานวน
1
12
3
7
4

จากตารางที่ 5 พบว่า รายได้ก่อนเจอวิกฤติโควิด-19 ลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจ
ประเภทบริการนวดแผนไทย ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท จานวน 12 คน
รองลงมาคือ มีรายได้มากว่า 20,000 บาท จานวน 3 คน และมีรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 บาท จานวน
1 คน แต่หลังเจอวิกฤตโควิด-19 ลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจประเภทบริการนวดแผนไทย มีรายได้
ส่วนใหญ่นอ้ ยกว่า 10,000 บาท จานวน 4 คน มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท จานวน 4 คน และ
ไม่มีรายได้เลยจานวน 5 คน ตามลาดับ
2.1 ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
จากบทสัมภาษณ์ของลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจประเภทบริการนวดแผนไทย
พบว่า ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์สว่ นใหญ่มีรายได้ขณะนีไ้ ม่เพียงพอต่อการดารงชีวิต และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์อีกส่วน
มีรายได้ท่เี พียงพอต่อการดารงชีพ และบางคนมีรายได้พอเหลือเก็บอีกด้วย
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ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจ ประเภทบริการนวด
แผนไทยที่คิดว่ารายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
“ไม่เพียงพอ เพราะต้องเลีย้ งลูก ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายรายเดือน และส่ งเงินให้
พ่อแม่ต่างจังหวัด” (ลูกจ้างคนที่ 5)
“ไม่เพียงพอ เพราะเงินที่เราหาได้นอ้ ยลงมาก แทบไม่พอจ่ายค่าบ้าน ค่านา้ ค่าไฟ
ไหนจะค่ากินอีก อยู่กนั ตัง้ หลายคน หลายปากท้อง มันไม่พอใช้หรอก” (ลูกจ้างคนที่ 11)
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจประเภทบริการนวด
แผนไทยที่คิดว่ารายได้เพียงพอต่อการดารงชีพแต่ไม่สามารถเก็บออมได้
“เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะเรามีภาระค่ากิ นอยู่ในครอบครัว
และส่งเงินให้พ่อแม่ดว้ ย” (ลูกจ้างคนที่ 8)
“เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะพอออกมาค้าขายแทนอาชีพนวด
รายได้เราก็นอ้ ยลงกว่าเดิม ข้าวของก็แพงขึน้ ทุกวัน” (ลูกจ้างคนที่ 16)
ตัวอย่างบทสัม ภาษณ์ของลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานธุรกิจประเภทบริการนวด
แผนไทยที่คิดว่ารายได้เพียงพอต่อการดารงชีพและสามารถเก็บออมได้
“เพียงพอและสามารถเก็บออมได้ เพราะนอกจากรายได้หลักแล้วเรายังทา
อาชีพเสริมไปด้วย มีรายรับหลายช่องทาง แต่ก็ใช่ว่าจะเก็บได้เยอะ เพราะรายจ่ายเราก็เยอะเหมือนกัน”
(ลูกจ้างคนที่ 13)
2.2 ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
จากบทสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจประเภทบริการ
นวดแผนไทยพบว่า ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์บางคนมีอาชีพเสริม นอกจากอาชีพหลักที่ให้บริการนวดหรือเป็ น
ลูกจ้างในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ เช่น การค้าขายออนไลน์
2.3 ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
จากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจประเภทบริการ
นวดแผนไทย บางคนมีหนีส้ ินซึ่งถือว่าเป็ นรายจ่ายที่จาเป็ นต้องจ่ายทุกเดือน เช่น ค่าผ่อนรถยนต์
ค่าผ่อนรถจักรยายนต์ เงินกูธ้ นาคาร
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3. บทสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวกับด้านครอบครัวของลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจประเภท
บริการนวดแผนไทย
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
จากการสัมภาษณ์ลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจประเภทบริการนวดแผนไทยถึง
ปั ญหาในครอบครัวในช่วงที่เกิด วิกฤติโควิด-19 พบว่า มีบางคนที่มีปัญหาครอบครัวโดยมีสาเหตุ
มาจากด้านการเงิน บางคนถึงกับหย่าร้างกับคู่สมรส ซึ่งผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แต่ละคนมีวิธีการแก้ไขปั ญหานี ้
แตกต่างกันไป
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“เลิกกับสามี เพราะครอบครัวมีปัญหาทางการเงิน แยกกันอยู่ หาเงินเลีย้ งลูกเอง
ต่อไป ให้เขาส่งเงินมาให้ลกู เดือน 2,000 บาท” (ลูกจ้างคนที่ 5)
“มีปากเสียงกับสามีบา้ ง เพราะเครียดที่หาเงินได้น้อยลง ทั้งเขาทัง้ เรา มันแทบ
ไม่พอใช้ เราต้องค่อย ๆ คุยกัน ช่วยกันหางออกว่าจะหาเงินได้จากทางไหนอีกดี” (ลูกจ้างคนที่ 9)
4. บทสัม ภาษณ์ที่เ กี่ย วกับ ด้า นสุข ภาพกายและสุข ภาพจิต ของลูก จ้า งและ
ผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจประเภทบริการนวดแผนไทย
จากการให้สมั ภาษณ์ของลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจประเภทบริการนวดแผนไทย
พบว่า ปั ญหาที่ได้รบั จากวิกฤติโควิด ไม่ว่าจะด้านการเงิน การตกงาน ครอบครัว ส่งผลให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์
บางคนมีปัญหาความเครียด สุขภาพจิตแย่ลง และบางคนส่งผลถึงสุขภาพ มีอาการป่ วยอีกด้วย
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“เครียดจนมีปัญหาด้านสุขภาพ โรคประจาตัวกาเริบ เครียดจากปั ญหาตกงาน
ขาดรายได้หลักพยายามปรับตัว ไม่เครียด และหาหมอรักษา” (ลูกจ้างคนที่ 11)
“ช่วงที่รอเงินเยียวยาเราเครียดมากเลยนะ เงินมันไม่พอใช้จริง ๆ ไหนจะค่าเช่าห้อง
ค่านา้ ค่าไฟ แทบไม่เหลือกินเลย เพราะตกงานและประกาศห้ามเปิ ดสถานประกอบการนวดแผน
ไทยหรืองดกิจกรรมนวดแผนไทย เราก็ตอ้ งให้กาลังใจตัวเองว่าพ่อแม่ท่ีต่างจังหวัดก็รอเราอยู่ ต้องมี
กาลังใจ” (ลูกจ้างคนที่ 12)
“ยอมรับเลยว่าช่วงเดือนแรกที่รา้ นปิ ด เครียดมาก ตกงานจากสถานการณ์โควิด-19
พยายามหาอย่างอื่นทา เราก็ตอ้ งรีบปรับตัวให้ไว กลัวลูกจะไม่มีอะไรกิน สงสารลูก” (ลูกจ้างคนที่ 16)
5. บทสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวกับด้านสังคมของลูกจ้างและผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจประเภท
บริการนวดแผนไทย
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จากการถามถึงปัญหาและอุปสรรคที่ลกู จ้างและผูใ้ ช้แรงงานธุรกิจประเภทบริการ
นวดแผนไทยได้เจอจากวิกฤติโควิด-19 มีผูใ้ ห้สมั ภาษณ์บางคนเจอปั ญหาด้านสังคม เพราะถูก
เข้าใจผิดว่าอาชีพของตนนัน้ เป็ นอาชีพที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชือ้ โควิด-19 สูง
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“บางคนคิดว่าเราทางานสปา เรามีความเสี่ยงสูง เข้าใจเราผิด รัฐ ประกาศว่า
ร้านนวด สปา เป็ นสถานที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชือ้ สูง พยายามให้ความเข้าใจว่าเราไม่ได้มี
ความเสี่ยงสูงไปมากกว่าคนทั่วไป เรามีการป้องกันและรักษาความสะอาดอย่างเต็มที่ตามมาตรฐาน”
(ลูกจ้างคนที่ 7)
มุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐต่อผลกระทบและปั ญหาจากวิกฤติโควิด-19 ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจนวดแผนไทย
1. ปัญหาโควิดที่กระทบต่อลูกจ้างในธุรกิจนวดแผนไทย
1.1 ลูกจ้างธุรกิจนวดแผนไทยในพืน้ ที่ของท่านที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
ประสบปัญหาลักษณะใดบ้าง
จากที่ได้สมั ภาษณ์เจ้าหน้าที่รฐั ที่ได้มีการดูแลและสารวจพืน้ ที่ของตน พบว่า ลูกจ้าง
จากธุรกิจนวดแผนไทย มีปัญหาที่คล้ายคลึงกัน คือ การขาดรายได้หลักที่จะมาใช้จ่ายทัง้ ตนเองและ
ครอบครัว เนื่องจากมีประกาศออกมาให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการ
นวดแผนไทย นวดฝ่ าเท้า ต้องปิ ดชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“ส่วนใหญ่เลยจะเป็ นปั ญหาเรื่องรายได้ท่ีขาดไประหว่างการปิ ดร้านครัง้ นีแ้ หละครับ
ทาให้เขาขาดรายได้กนั เขาก็อยากได้เงินเยี ยวยาจากประกันสัง คมมาช่วยจุนเจือในครอบครัว”
(เจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคม 1)
“ที่พบส่วนใหญ่เลยจะเป็ นเรื่องของรายได้ที่เขาขาดไปนะคะ ทาให้ก ระทบต่อ
ความเป็ นอยู่ อาชีพเขาถูกสั่งหยุดงานหมด รายรับเขาไม่มีเลยค่ะ” (เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง 2)
“ร้านนวดแผนไทย สปาถูกสั่งปิ ดกิจการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดเชือ้ โควิด-19
ทาให้ขาดรายได้หนัก บางคนก็ตกงาน ดูอ อกเลยว่าหลายคนเขาเครียดและกังวลว่าเขาจะไปทา
อะไรดี เหมือนโดนห้ามทามาหากินเลย” (เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข 3)
1.2 ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างหรือไม่
จากบทสัมภาษณ์ของกลุม่ ตัวอย่างเจ้าหน้าที่รฐั ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
แรงงานที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พบว่า หลายคนพบปั ญหาในระหว่างการดาเนินการ
ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ทัง้ ปั ญหาในการดาเนินงานช้า
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การใช้ระบบออนไลน์ของประชาชน การทาความเข้าใจให้กบั ประชาชน ซึ่งเป็ นปั ญหาส่วนหนึ่งที่
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ได้กล่าวถึง
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“การดาเนินงานช้า ติดขัดบ้าง เพราะผูม้ ีประกันสังคมส่วนหนึ่งไม่เข้าใจระบบ ก็ให้
ความเข้าใจกับผูม้ ีประกันสังคมว่าต้องดาเนินการ เดินเรื่องยังไง เขาถึงจะได้รบั เงินเยียวยา” (เจ้าหน้าที่
สานักงานประกันสังคม 2)
“เรื่องการเปิ ดระบบให้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิง้ กัน มีประชาชนกลุ่ม หนึ่ง
หาผลประโยชน์โดยการช่วยเหลือคนที่มีมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ลงทะเบียน แล้วหักหัวคิว มันเอาเปรียบ
คนเดือดร้อนอยู่ ซึ่งเป็ นช่องว่างของระบบออนไลน์ เพราะคนกลุ่ม หนึ่ง ก็ไ ม่สามารถเข้าถึง ระบบ
ได้ด้วยตัวเอง จากความไม่ เข้าใจเทคโนโลยี หากใครที่โดนหลอกด้วยกรณี นี ้ ให้ไปแจ้งความกับ
เจ้าหน้าที่นะ” (เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง 1)
“การลงพืน้ ที่ติดตามเพื่อประเมินความเสี่ยงของร้านนวดสปา ก็มีอุปสรรคใน
การเดินทางและต้องลงหลายพืน้ ที่ อาจมีความยุ่งยากหลายอย่าง แต่ก็ตอ้ งพยายามลงพืน้ ที่และ
สารวจให้ได้มากที่สดุ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการออกนโยบายต่อไป” (เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข 3)
แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
การช่วยเหลือเยียวยาแรงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย เป็ นแนวทางการเยียว
ทัง้ จากของภาครัฐเยียวยาผูป้ ระกอบการ ภาครัฐเยียวยาลูก จ้างและนายจ้างเยียวยาลูกจ้างที่อยู่
ในความดูแลของตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดเงื่อนไขในการเยียวแตกต่างกันไปแต่ละประเภท
การช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐแก่นายจ้างหรือผู้ประกอบการในธุรกิจบริการ
ประเภทนวดแผนไทย
ภาพรวมของนโยบายรัฐที่ประกาศเพื่อเยียวยานายจ้างหรือผูป้ ระกอบการในธุรกิ จ
บริการประเภทนวดแผนไทย
นโยบายรัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผูป้ ระกอบการที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติ
โควิด-19 มีการช่วยเหลือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินโดยการให้สินเชื่ อรายย่อยวงเงินไม่เกิน
3,000,000 บาทต่อราย และมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผูป้ ระกอบการ
เช่น มาตรการพักต้นเงินลดดอกเบีย้ และขยายระยะเวลาชาระหนีแ้ ก่ลกู หนีท้ ่ีได้รบั ผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อาจมีการเสนอสินเชื่อดอกเบีย้ ต่า
เพื่อเพิ่ม สภาพคล่อง ยืดการเสีย ภาษี เ งิน ได้นิติบ ุค คล บรรเทาค่า ธรรมเนีย มค่า เช่า ในการ
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ให้บริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มาตรการบรรเทาภาระค่านา้ ค่าไฟ ซึ่งสามารถช่วยลด
ภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผปู้ ระกอบการได้สว่ นหนึ่ง
การช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐแก่ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานในธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทย
1. ภาพรวมของนโยบายรัฐที่ประกาศเพื่อเยียวยาลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานในธุรกิจ
บริการประเภทนวดแผนไทย
ประกาศของทางรัฐออกมาเพื่อเยียวยาลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานในธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยนัน้ มี 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สานักงานประกันสัง คม และสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งลูกจ้างที่เป็ นผูป้ ระกันตนมาตรา 33 สามรถได้รบั เงินชดเชยเยียวยา
ครึ่งหนึ่งของเงินเดือน โดยวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งหมายความว่าลูกจ้างที่เป็ น ผูป้ ระกันตน
มาตรา 33 จะได้รบั เงินเยียวยาจากประกันสังคมไม่เกิน 7,500 บาท นอกจากนีย้ งั ได้ลดเงินสมทบ
ของผูป้ ระกันตนมาตรา 33 และสาหรับลูกจ้างผูท้ ่ีไม่มีประกันสังคม สามารถได้รบั เงินเยียวยาใน
โครงการเราไม่ทิง้ กัน ซึ่งจะได้เงินชดเชยเยียวยา เดือนละ 5,000 บาท เป็ นเวลา 3 เดือน รวมเป็ นเงิน
15,000 บาท ซึ่งจะต้องเป็ นหมอนวดที่ขึน้ ทะเบียนแล้ว หมอนวดที่กาลังรอขึน้ ทะเบียน และหมอนวด
ที่ยงั ไม่ได้ขึน้ ทะเบียนแต่ได้มีการเรียนนวดในสถาบันที่รบั รองและจานวนชั่วโมงเรีย นครบตามที่
กาหนด หมอนวด 3 กลุ่มนี ้ เป็ นกลุ่มที่สามารถรับการเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิง้ กันได้ นอกจากนี ้
ยังมีสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 10,000 บาท และสินเชื่อพิเศษ วงเงิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบีย้ ต่า
ยืดการเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา และมีมาตรการลดค่านา้ ค่าไฟเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอีกด้วย
2. บทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่รฐั ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือเยียวยาแรงงานในธุรกิจ นวด
แผนไทย ที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
หน่วยงานของท่านได้ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างในธุรกิจ นวดแผนไทยที่ไ ด้รบั
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 อย่างไรบ้าง
จากบทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่รฐั ที่ทางานในส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
เยียวยาแรงงานในธุรกิจนวดแผนไทย ในแต่ละหน่วยงานนัน้ มีแนวทางการช่วงเหลือที่แตกต่างกัน
ไป ซึ่งได้มีการออกมาช่วยเหลือเยียวยาเบือ้ งต้นให้กับผูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบอย่างเต็มที่
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“สาหรับลูกจ้างที่มีประกันสังคมก็ได้รบั เงินช่วยเหลือคนละไม่เกิ น 7,500 บาท
ครับ ได้ลดการจ่ายเงินสมทบผูป้ ระกันตน” (เจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคม 1)
“ส าหรั บ ผู้ ท่ี ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นผู้ ป ระกั น ตนและไม่ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาจาก
ประกันสังคม ก็ จะมีเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน จากโครงการเราไม่ทิง้ กัน และยังมี
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มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น ลดค่านา้ ค่าไฟ เงินสมทบประกันสังคม โครงการสินเชื่อฉุกเฉินต่าง ๆ นะ
คะ สามารถติดตามประกาศของทางกระทรวงได้ค่ะ” (เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง 2)
“จากมาตรการเยียวยาที่ได้ประกาศออกมานัน้ ก็ช่วยเรื่องเงินในโครงการเราไม่ทิง้
กัน จานวน 5,000 บาท รวม 3 เดือน เป็ น 15,000 บาท และมาตรการอื่น ๆ อย่างพวกลดภาระภาษี เงิน
ได้บคุ คลธรรมดา ให้สินเชื่อพิเศษ ประมาณนีค้ รับ” (เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง 1)
การช่วยเหลือของผู้ประกอบการต่อลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานในธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทย
บทสัมภาษณ์ของเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าขอวงสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยใน
ด้านการช่วยเหลือลูกจ้างของตนที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
1. ลูกจ้างในสถานประกอบการท่านได้รบั ผลกระทบจากโควิด 19 ส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใด
จากการสัมภาษณ์เจ้าของร้านนวดแผนไทยที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19
ในการเยียวยาลูกจ้างของตน ปั ญหาส่วนใหญ่ที่พบเจอของลูกจ้างมีแนวโน้มไปทางเดียวกันคื อ
ขาดรายได้หลักที่ได้จากการนวดและให้บริการลูกค้า บางคนตกงานเพราะร้านไม่สามารถจ้างต่อไปได้
ทัง้ ที่กลับมาดาเนินกิจการได้แล้วแต่จานวนลูกค้าก็ลดลงจากเดิม
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“ขาดรายได้จากลูกค้าที่หายไป ซึ่งรายได้ปกติมาจากค่าชั่วโมงและค่าทิป
จากลูกค้า” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 1)
“ลูกจ้างต้องตกงานทัง้ 2 คน เพราะเราไม่รูว้ ่าจะมีกาลังมาเปิ ดร้านอีกไหม ถ้า
มีมาตรการผ่อนปรนแล้ว เขาก็ตกงานไม่มีรายได้เลย คงต้องไปหางานที่อ่นื ” (เจ้าของสถานประกอบการ
ร้านที่ 4)
“เรื่องรายได้ ลดลงจากช่วงปกติ เพราะได้ทิปจากและค่าชั่วโมงนวดด้วย”
(เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 5)
2. ท่านให้ความช่วยเหลือลูกจ้างของท่านหรือไม่
จากบทสัมภาษณ์ของเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย พบว่า
ส่วนใหญ่พยายามที่จะช่วยเหลือลูกจ้างเท่าที่จะทาได้ เช่น จ่ายเงินเดือนตามปกติหรือลดลงครึ่งหนึง่
แต่มีบางร้านที่ไม่สามารถชดเชยเงินเดือนให้ลกู จ้างได้ในกรณีท่ไี ม่สามารถจ้างงานต่อไปได้แล้ว
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจนวด
แผนไทยที่ได้ช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
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“ในช่วงร้านปิ ด ให้เงินเดือนครึ่งหนึ่งจากที่เคยให้” (เจ้าของสถานประกอบการ
ร้านที่ 2)
“ให้เงินเดือนในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับชั่วโมงนวดและให้ช่วยกันขายสินค้าในสปา
เช่น สบู่ ผลิตภัณฑ์บารุ งผิว เพื่อเป็ นรายได้เสริมให้ลูกจ้างอีกทาง” (เจ้าของสถานประกอบการ
ร้านที่ 3)
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจนวด
แผนไทยที่ไม่ได้ช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
“เราขาดทุนและกูเ้ งินมาทาร้าน ไม่มีเงินชดเชยให้ลูกจ้าง” (เจ้าของสถาน
ประกอบการ ร้านที่ 4)
“เราไม่มีเงินทุนสารองพอที่จะช่วยเหลือเงินชดเชยให้เขาได้ เป็ นธุรกิจเล็ก ๆ”
(เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 6)
3. ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการให้ความช่วยลูกจ้างหรือไม่
จากการสัมภาษณ์นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย
ทุกกิจการมีปัญหาที่มีแนวโน้มไปทางเดียวกันคือ ปัญหาการจัดการเงินเพื่อที่จะสามารถจ่ายเงินเดือน
ให้ลูกจ้างได้ต่อไป แม้รายรับจะลดลง และมีบางกิจการที่นายจ้างมีการปรับตัว เรียนรู ท้ าธุรกิจที่
แตกต่างจากเดิมเพื่อเพิ่มรายได้เข้าร้านอีกด้วย แต่บางกิจการขาดทุนจนไม่สามารถที่จะบริหาร
จัดการด้านการเงินและจ่ายเงินชดเชยให้ลกู จ้างได้เช่นกัน
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“การหมุนเงินในธุรกิจเพื่อที่จะจ่ายให้ลูกจ้างได้ครบ ขาดรายได้จากลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริการพยายามลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จาเป็ นลง” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 2)
“ปั ญหาคือการทาธุรกิจค้าขายแทนธุรกิจบริการ เพื่อต้องการหารายได้เสริมให้
ทางร้านและลูกจ้าง จึงต้องศึกษาและทาความเข้าใจกับการทาธุรกิจเพิ่มเติม และการจ่ายเงินเดือน
ลูกจ้าง เพราะรายได้ลดลงเกิน 50% เลยทาให้การจ่ายเงินเดือนต้องหมุนเงินดี ๆทาธุรกิจเสริม ขาย
ผลิตภัณฑ์ของสปาที่เราทาเอง” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 3)
“ไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้ลูกจ้างได้ เนื่องจากมี หนีส้ ิน ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ ต้องให้ลกู จ้างออกแบบที่เราก็จ่ายชดเชยเขาไม่ได้” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 4)
ผลจากการเยียวยาของแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย
หลังจากที่ได้มีมาตรการการเยียวยาแรงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยของ
ภาครัฐ ทัง้ การเยียวยาเจ้าของสถานประกอบการรวมไปถึงการเยียวยาลูกจ้างด้วย และการเยียวยา
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ของเจ้านายหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อลูกจ้างของตนนัน้ บทสัมภาษณ์นีไ้ ด้กล่าวถึง ผลจาก
การเยียวยาทัง้ ในด้านมาตรการเยียวยาของภาครัฐต่อเจ้าของสถานประกอบการและต่อลูกจ้างใน
ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย และการเยียวยาของนายจ้างต่อลูกจ้างของตนว่าผูท้ ่ีได้ร ับ
การเยียวยานัน้ พึงพอใจกับการเยียวยาครัง้ นีม้ ากน้อยเพียงใด และยังกล่าวถึงในแง่มมุ ของเจ้าหน้าที่
รัฐที่ทางานเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19
ทัศนคติและความคิดเห็นจากผู้ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย
บทสัมภาษณ์ของนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยต่อการเยียวยาจากภาครัฐ
1. ภาครัฐได้เข้ามีสว่ นช่วยเหลือสถานประกอบการท่านหรือไม่ อย่างไร
จากบทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการ
ธุรกิจ บริก ารประเภทนวดแผนไทย ถึง การช่ว ยเหลือ จากภาครัฐ ต่อธุร กิจ ของตนนั้น พบว่า มี
ผูป้ ระกอบการบางคนที่ได้มีการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
เช่น สินเชื่อดอกเบีย้ ต่า การพักเงินกู้ ช่วยชะลอการจ่ายเงินออกไป แต่ยงั มีอีกหลายกิจการที่ ไม่ได้
รับการเยียวยาจากภาครัฐ เนื่องจากมาตรการที่ออกมาไม่ครอบคลุมหรือไม่ได้เหมาะสมกับกิจการ
ของตนนั่นเอง
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของเจ้าของกิจการที่ได้รบั การเยียวยาจากมาตรการ
ของภาครัฐ
“มาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ ต่า ให้เราได้มีเงินมาหมุนเวียนบ้าง ไม่อย่างนัน้
คงแย่กว่านี ้ เรามีพนักงานหลายคนที่ตอ้ งให้เงินเดือน ช่วยประคองกันไป” (เจ้าของสถานประกอบการ
ร้านที่ 3)
“ได้พักเงินกู้ ช่วยชะลอเวลาจ่ายได้บา้ ง ลดภาระค่าใช้จ่ายได้ในช่วงที่เรา
ไม่มีรายรับเลย” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 4)
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของเจ้าของกิจการที่ไม่ได้รบั การเยียวยาจากมาตรการ
ของภาครัฐ
“ยังไม่มีการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการใด ๆ เลย” (เจ้าของสถานประกอบการ
ร้านที่ 1)
“ที่เขาออกมาตรการช่วยเหลือมา เราไม่ได้เข้าร่วมกับเขาเลย มันไม่เหมาะสม
กับธุรกิจของเรา” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 6)
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2. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอ
ต่อธุรกิจของท่านหรือไม่
จากบทสัมภาษณ์ของเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยที่มี
ความคิดเห็นต่อการเยียวยาของภาครัฐนัน้ พบว่าเจ้าของสถานประกอบการที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างนี ้ มี
ความคิดเห็นตรงกันว่า การเยียวยาจากภาครัฐนัน้ ไม่เพียงพอต่อธุรกิจของตนเลย แม้จะมี มาตรการ
หลายอย่างออกมาช่วยเหลือก็ตาม
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“ยังไม่มีการช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือจากกระทรวงสาธารณสุข (สบส)
ใด ๆ จะขอแนะนาทาง สบส. ควรลด หรือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ท่ีผปู้ ระกอบการต้องนาจ่ายทุก
ต้นปี ” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 1)
“ไม่เพียงพอหรอก ขาดทุนกันเป็ นแถว รัฐแค่บอกว่าเปิ ดหรือปิ ดตอนไหน
แต่ไม่มาลงพืน้ ที่ดเู ลย” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 5)
“เขาแทบไม่ได้ลงมาดูปัญหาของธุรกิจนวดแผนไทยเลย เหมือนถูกละเลย
โดนรวบปิ ดไปพร้อมกับสถานบริการแบบอื่น” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 6)
3. ท่านคิดว่าโครงการเยี ยวยาต่ าง ๆ ของภาครัฐ ที่เข้ามาช่ วยเหลื อ ผู้ใ ช้
แรงงานเพียงพอหรือไม่
จากบทสัมภาษณ์ของเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยที่มี
ความคิดเห็นต่อการเยียวยาของภาครัฐที่มีให้กบั ลูกจ้างนัน้ กลุม่ ตัวอย่างของเราทัง้ หมดลงความเห็น
เหมือนกันว่า การเยียวยาของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือลูกจ้างนัน้ ไม่เพียงพอ ลูกจ้างหลายคนได้รบั
เงินเยียวยา 5,000 บาทจากโครงการเราไม่ทิง้ กัน หรือบางคนที่เป็ นผูป้ ระกันตนได้รบั การเยียวยาจาก
ประกันสังคม ก็ยังไม่เพียงพอกับการดารงชีพ ผูป้ ระกอบการบางรายจึงได้มีการช่วยเหลือลูกจ้ าง
ของตนเองโดยการยังจ่ายเงินเดือน ไม่เลิกจ้างงาน และทาธุรกิจที่สามารถเป็ นรายได้เสริมให้กบั
ทางร้าน เพื่อเป็ นรายรับสามารถมาจ่ายเงินให้กบั ลูกจ้างได้อีกทาง แต่บางร้านไม่สามารถที่จะจ่าย
เงินเดือนและชดเชยให้ลกู จ้างตนเองได้
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“ลูกจ้างเราไม่มีประกันสังคม ยังดีท่ีได้เงิน 5,000 บาท จากโครงการเรา
ไม่ทิง้ กัน แต่ก็นอ้ ยกว่ารายได้ท่ีเขาเคยได้จากเมื่อก่อน เขาไม่พอใช้ ง่าย ๆ เลย ใครจะไปอยู่ไหว เดือน
ละ 5,000 บาท เขาไม่ได้ตวั คนเดียวกันนะ บางคนมีลกู มีครอบครัวแล้ว เขาไม่ได้ตวั คนเดียวเลย”
(เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 2)
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“รัฐเยียวยาเขาไม่พอ เราต้องช่วยลูกจ้างเราเอง ให้เข้ามาทางานเหมือนเดิม
แค่ลดชั่วโมงทางานเพื่อรักษาระยะห่าง ร้านก็พยายามหารายได้เสริมอีกทาง เราไม่ได้เลิกจ้าง ต้อง
ช่วย ๆ กันไป เราช่วยเขา เขาช่วยเรา” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 3)
“ลูกจ้างเราได้เงิน 5,000 บาท จากโครงการเราไม่ทิง้ กันนะ แต่เขาก็ไม่พอ คน
ที่ออกจากเราไป เขาก็ไปทามาหากินอาชีพอื่นแทนแล้ว ถ้ายังรอให้รฐั ประกาศเปิ ด ๆ ปิ ด ๆ แบบนี ้ เขา
ก็ไม่ไหวเหมือนกัน” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 6)
ทัศนคติและความคิดเห็นจากลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานในธุรกิจนวดแผนไทย
ต่อนโยบายการเยียวยาของภาครัฐ
บทสัมภาษณ์ของลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยต่อ
นโยบายการเยียวยาของภาครัฐ
1. จากเหตุการณ์โควิด -19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือ
องค์กรใดบ้างและให้ความช่วยเหลือด้านใด
จากบทสัมภาษณ์ของลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานในธุรกิจบริการประเภทนวด
แผนไทยถึงการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ พบว่า มีผใู้ ห้สมั ภาษณ์ท่ีได้รบั การช่วยเหลือเยียวยา
จากรัฐ เช่น จากโครงการเราไม่ทิง้ กัน การเยียวยาของประกันสังคม แต่ยงั มีอีกหลายคนที่ไม่ได้รบั
การเยียวยาใด ๆ จากรัฐ
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานในธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยที่ได้รบั การช่วยเหลือเยียวยา
“ได้รบั การเยียวยาจากโครงการเราไม่ทงิ ้ กัน 5,000 บาท” (ลูกจ้างคนที่ 3)
“นายจ้างยังจ้างเราต่อ ก็ให้เราทาตลาดออนไลน์ไปช่วงที่รา้ นปิ ด และเรามี
ประกันสังคม ก็ได้เงินเยียวยามา” (ลูกจ้างคนที่ 10)
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานในธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยที่ไม่ได้รบั การช่วยเหลือเยียวยา
“ไม่ได้รบั การเยียวยาเลยครับ เราไม่เข้าเกณฑ์โครงการเราไม่ทิง้ กัน เราเป็ น
หมอนวดอิสระก็ไม่ได้มีนายจ้างอยู่แล้ว” (ลูกจ้างคนที่ 6)
“ไม่ได้รบั การช่วยเหลือใด ๆ เลย เพราะไม่อยู่ในเกณฑ์ท่เี ขาให้ เดือดร้อน
มาก ๆ” (ลูกจ้างคนที่ 11)
“ไม่ได้เลยค่ะ เราเป็ นหมอนวดที่ยงั ไม่ได้ขึน้ ทะเบียน เลยไม่ได้เงินเยียวยา
5,000 บาทแบบคนอื่นเขา” (ลูกจ้างคนที่ 16)
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2. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอ
ต่อท่านหรือไม่อย่างไร
จากการให้สมั ภาษณ์ของลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานในธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยต่อการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐนัน้ ว่าเพียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่ พบว่า มีผูใ้ ห้
สัมภาษณ์บางคนให้ความคิดเห็นว่าการเยียวยาของภาครัฐนัน้ เพียงพอสาหรับตนแล้ว แต่ยงั มีอีก
บางส่วนที่ให้ความคิดเห็นว่าการเยียวยาจากภาครัฐนัน้ ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพของตน ซึ่งกลุม่
ตัวอย่างที่ให้ความเห็นว่าการเยียวยาของรัฐไม่เพียงพอนั้นมีทงั้ ผูท้ ่ีได้รบั การเยียวยาจากภาครัฐ
แล้วและผูท้ ่ไี ม่ได้รบั การเยียวยาใด ๆ จากรัฐเลยรวมอยู่ดว้ ยกัน
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานในธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยที่คิดว่าการช่วยเหลือของรัฐเพียงพอแล้ว
“ยังพอช่วยประคองไปได้ ดีกว่าไม่ได้เงินเลย” (ลูกจ้างคนที่ 1)
“สาหรับเราก็พอแล้ว เพราะรวมกับเงินเดือนที่นายจ้างให้มาก็เกือบเท่ากับ
เงินเดือนปกติเราเลย” (ลูกจ้างคนที่ 14)
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานในธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยที่คิดว่าการช่วยเหลือของรัฐไม่เพียงพอ
“เงินเยียวยาไม่พอใช้จ่าย ต้องหาอาชีพใหม่ และเศรษฐกิจก็ไม่ดี ลูกค้าน้อย”
(ลูกจ้างคนที่ 4)
“มันไม่เพียงพออยู่แล้ว หลายคนก็ไม่ได้รบั เงินเยียวยาจากทางรัฐ เดือดร้อน
กว่าเราเยอะ สั่งปิ ดร้านทัง้ ที่เรามีมาตรฐานความสะอาดสูง แต่ ส่ ัง ปิ ดนานเกินไป เหมือนลืม ธุรกิจ
เราไปเลย” (ลูกจ้างคนที่ 7)
“เงินเยียวยาของผูท้ ่มี ีประกันสังคมให้นอ้ ย ไม่เพียงพอกับการใช้ชีวิต ทัง้ ที่
เราก็จ่ายทุกเดือนไม่เคยขาด ควรจะได้รบั การเยียวยาที่ดีกว่านี”้ (ลูกจ้างคนที่ 10)
ทั ศ นคติ และความคิ ด เห็นจากลู ก จ้ า งหรื อ ผู้ ใช้ แรงงานต่ อ การเยี ยวยาของ
เจ้าของธุรกิจ
กรณีทีท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้าง
หรือไม่
จากบทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานในธุรกิจบริการ
ประเภทนวดแผนไทยกล่าวถึงการช่วยเหลือของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ พบว่า มีทงั้
กลุม่ ที่ได้รบั การชดเชยเยียวยาและกลุม่ ที่ไม่ได้รบั การชดเชยเยียวยาใด ๆ จากนายจ้าง ในกรณีท่ี
ถูกเลิกจ้างเลย
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ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ลกู จ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานที่ได้รบั การช่วยเหลือจากนายจ้าง
“ชดเชยเงินเดือน 3 เดือน” (ลูกจ้างคนที่ 9)
“นายจ้างให้เงินชดเชย 5,000 บาท หลังออกจากงาน” (ลูกจ้างคนที่ 15)
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ลกู จ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานที่ไม่ได้รบั การช่วยเหลือจากนายจ้าง
“ร้านไม่มีเงินจ่ายชดเชยให้ลกู จ้าง เพราะเป็ นธุรกิจเล็ก ๆ” (ลูกจ้างคนที่ 5)
“ทางร้านเขามีหนีส้ ินเยอะ แล้วเป็ นร้านเล็ก ๆ พอเจอโควิดเข้าไปก็ปิดกิจการไป
เลย เราก็เห็นใจเขาเหมือนกันว่าเขาไม่มีเงินชดเชยให้เราจริง ๆ” (ลูกจ้างคนที่ 16)
ทัศนคติและความคิดเห็นจากเจ้าหน้าทีแ่ รงงานหรือเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐ
บทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่แรงงานหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
1. แรงงานที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พอใจในการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานของท่านเรื่องใดบ้าง มากน้อยเพียงใด เพราะอะไร
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่แรงงานหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่ทา
หน้าที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย ความคิด เห็น
ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์นนั้ คิดว่าแรงงานมีความพอใจในการช่วยเหลือจากภาครัฐ และคิดว่าอาจจะมี
ประชาชนบางส่วนที่ไม่พอใจอยู่บา้ ง
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“ก็มีทงั้ พอใจและไม่พอใจนะครับ ในส่วนที่พอใจ เขาก็เข้าใจสถานการณ์
โรคระบาดนีแ้ ละพอใจที่ได้” (เจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคม 1)
“คิดว่าน่าจะพอใจในระดับ หนึ่ง เลย เงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน
นี่อาจจะพอช่วยได้บา้ ง ส่วนใครมีปัญหาหนีส้ ินก็พอจะผ่อนผันไปได้บา้ งค่ะ บางส่วนก็ยงั ไม่พอใจ
เท่าไหร่เ พราะอาจไม่ค รอบคลุม ทุก คน บางคนไม่ไ ด้รบั สิท ธิ์เ พราะไม่เ ข้า เกณฑ์ที่ไ ด้ตัง้ ไว้ค่ะ ”
(เจ้าหน้าที่กระทรวง การคลัง 2)
“พอใจในส่วนของมาตรการที่ออกมาให้ปฏิบัติตาม ทาให้แรงงานนวด
แผนไทยมีค วามมั่นใจระดับ หนึ่ง ว่า จะปลอดภัย จากโควิด -19 จากกลุ่ม ลูก ค้า และช่ว ยสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กลุม่ ลูกค้าด้วยระดับหนึง่ ” (เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข 3)
2. ท่านคิดว่าขณะนีค้ วามช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานหรือภาครัฐให้กบั
ลูกจ้างที่ได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 เพียงพอหรือไม่ เพราะอะไร
จากบทสัม ภาษณ์ข องกลุ่ม ตัว อย่า งเจ้า หน้า ที่แ รงงานหรือ เจ้า หน้า ที่
หน่วยงานภาครัฐ ที่ทาหน้าเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานในธุรกิจบริการประเภท
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นวดแผนไทย ได้กล่าวถึงความคิดเห็นต่อการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐว่าเพียงพอกับ แรงงาน
หรือไม่ พบว่ามีทงั้ กลุ่มที่ให้ความคิดเห็นว่าเพียงพอแล้ว และกลุ่มที่ให้ความคิดเห็นว่ายังไม่ เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
ตัวอย่างบทสัม ภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ แรงงานหรือเจ้าหน้าที่ หน่ว ยงาน
ภาครัฐ ที่มีความคิดเห็นว่าการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐเพียงพอกับลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานใน
ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย
“เงินช่วยเหลือเยียวยาประกันสังคมน่าจะสามารถช่วยประคองความเป็ นอยู่
ในช่วงที่รา้ นถูกสั่งปิ ดไปได้บา้ ง ดีกว่าไม่มีรายรับเข้ามาเลย” (เจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคม 2)
“คิดว่าเพียงพอในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี ้ ทางรัฐก็พยายามช่วยเหลือ
ทุกท่านอย่างเต็มที่ ไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อน ปั ญหาปากท้องของทุกท่านต้องได้รบั การเยียวยา
อย่างเต็มที่ครับ” (เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง 1)
ตัวอย่างบทสัม ภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ แรงงานหรือเจ้าหน้าที่ หน่ว ยงาน
ภาครัฐที่มีความคิดเห็นว่าการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐไม่เพียงพอกับลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานใน
ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย
“เราคงบอกไม่ได้ว่าเพียงพอแล้ว เพราะมีประชาชนส่วนหนึ่งเลยที่ยงั เข้ามา
ร้องเรียนนะคะว่าเงินเยียวยานัน้ ไม่เพียงพอ และก็ยงั ไม่สามารถให้ได้ครบทุกคนด้วย ไม่ท่วั ถึงคนที่
เดือดร้อนจริง ๆ” (เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง 2)
“เงินช่วยเหลือเยียวยาที่ให้แรงงานน้อยกว่าที่แรงงานทางานได้เองต่อเดือน
ทาให้แรงงานมีปัญหาด้านการเงินและปากท้องจริง ๆ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งั ปิ ดพืน้ ที่เสี่ยง
ต่าง ๆ ก็เพื่อต้องการให้ลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ก็ไปกระทบกับการทามาหากินหลายอาชีพ
เลย ไม่เฉพาะแค่อาชีพนวดแผนไทยครับ” (เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข 3)
แนวคิดการวางแผนในอนาคตเพื่อรับมือกับปั ญหาที่เป็ นผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
การวางแผนในอนาคตเพื่อรับมือกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อาจจะกลับมา
ระบาดอีกระลอกนัน้ เป็ นแนวคิดที่ควรหารือวางแผนกัน จากบทสัมภาษณ์นไี ้ ด้ถามถึงแนวคิดการรับมือ
ของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยในธุรกิจของตนเอง ด้านของลูกจ้าง
ต่อการรับมือของนายจ้างและภาครัฐ และด้านของภาครัฐเองว่าจะมีการรับมือกับการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ยังไง หากมีการกลับมาแพร่ระบาดรุนแรงอีกครัง้ ในอนาคต
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ด้านแผนการรับมือของนายจ้างหรือเจ้าของถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย
บทสัมภาษณ์ของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจบริ การประเภทนวด
แผนไทยต่อแนวคิดการวางแผนในอนาคตเพื่อรับมือกับปัญหาที่เป็ นผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
1. ท่านได้มีการวางแผนหรือกาหนดนโยบายใดบ้างหลังรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรน
ให้เปิ ดดาเนินการได้ตามปกติให้กบั ธุรกิจของท่าน
จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ธุรกิจนวดแผนไทย ในเรื่องของการวางแผนหรือกาหนดนโยบายหลังจากที่มีมาตรการผ่อนปรนและ
สามารถเปิ ดกิจการได้ปกติ พบว่า หลายร้านมีการวางแผนในแนวทางของตน เพื่อที่จะสามารถ
ดาเนินการเปิ ดกิจการได้เหมือนเดิมที่สุด และหลายร้านมีนโยบายพร้อมที่จะทาตามมาตรการป้องกัน
โรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาให้ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
"คงปรับตัวและปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนดเพื่อลดการแพร่เชือ้ โควิด-19 เพื่อให้
ทัง้ ผูใ้ ห้ บริการและลูกค้าที่ใช้บริการมีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าจะไม่ติดโรคโควิด-19” (เจ้าของสถาน
ประกอบการ ร้านที่ 2)
“คงหาช่องทางการทาธุรกิจด้านการขายมากขึน้ เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้ และ
ปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิท่กี ระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมานะ เพื่อลูกค้าจะได้ม่นั ใจ กล้ากลับมา
ใช้บริการจากร้านเราอีก” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 3)
“คงจ้างลูกจ้างน้อยลงและลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการที่ไม่จาเป็ น”
(เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 4)
2. หลังผ่านวิกฤติโควิด-19 ลูกจ้างในสถานประกอบการของท่านมีความต้องการ
เกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง
จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจ
นวดแผนไทยถึงความต้องการของลูกจ้างในความดูแลของตนว่ามีความต้องการเรื่องใดบ้าง พบว่า
ส่วนใหญ่อยากให้เงินเยียวยาเพียงพอกับการดารงชีพ ต้องการให้รฐั ให้ความเข้าใจว่าร้านนวดแผน
ไทยไม่ได้เป็ นสถานที่ท่ีมีความเสี่ยงสูง สามารถเข้ามาใช้บริการได้ และอยากให้รฐั ช่วยเหลือให้ธุรกิจ
บริการนวดแผนไทยฟื ้ นตัวและกลับมาให้เร็วที่สดุ
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“เยียวยาลูกจ้างที่ อยู่ในระบบประกันสังคมบ้าง เช่น ลดค่าเบีย้ ประกัน” (เจ้าของ
สถานประกอบการ ร้านที่ 1)
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“อยากให้รฐั ให้ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปว่า สปาไม่ใช่สถานที่แพร่เชือ้ สามารถ
เข้ารับบริการได้ เรามีการป้องกันตามมาตรฐาน พอเขาเข้าใจผิดกัน ไม่ใช่แค่ไม่กล้าเข้าร้านนะ บาง
คนนี่เหมือนไม่กล้าเข้าใกล้เราเลย เหมือนกับข่าวของหมอพยาบาลแรก ๆ ที่คนก็กลัวเขาเหมือนกัน
แต่เราไม่ได้เสี่ยงขนาดนัน้ ไง และอยากให้การเยียวยาด้านการเงินครอบคลุ มมากกว่านี”้ (เจ้าของ
สถานประกอการ ร้านที่ 5)
“เขาอยากได้เงินชดเชยที่เพี ยงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ของเขาจริง ๆ
และอยากให้ช่วยเหลือธุรกิจให้กลับมาเหมือนเดิมให้เร็วที่สดุ ” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 6)
3. ท่านคิดว่าในอนาคตธุรกิจของท่านควรจะมีโครงการอะไรบ้างที่จะมาช่วยเหลือ
ลูกจ้างที่ประสบปัญหาหรือได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
จากบทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจ
นวดแผนไทย ในแง่ของการช่วยเหลือลูกจ้างในอนาคต มีแผนอะไรบ้าง โดยมีการแนะนาโครงการ
ให้รฐั เข้ามาสนับสนุนกิจการมากกว่านี ้ ช่วยโปรโมทธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยให้มากขึน้
และมีบางคนที่ให้ความเห็นว่ายังไม่มีการวางแผนในอนาคตในกิจการของตน
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“อยากให้ป รับ ปรุ ง โครงการเราเที่ย วด้ว ยกัน ให้ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่เข้าถึง
และมีส่วนร่วมในโครงการมากขึน้ เพราะจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่รฐั บาลจัดขึน้ ควรนา
สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน เข้าอยู่ในโครงการด้วย จะช่วยผูป้ ระกอบการได้ ที่ผ่านมาผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจ สปาและนวดแผนไทยไม่เ คยได้รบั ความช่วยเหลือใด ๆ ทาให้ปิดกิจ การกันไปหลายแห่ง ”
(เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 1)
“การช่วยเหลือในธุรกิจบริการ รัฐช่วยหนุนส่วนลดและช่วยโปรโมทธุรกิจนวดแผน
ไทยให้มากขึน้ เพราะพอกลับมาเปิ ดกิจการอีกครัง้ ลูกค้าเข้าร้านน้อยมาก” (เจ้าของสถานประกอบการ
ร้านที่ 3)
“ยังไม่มีแผนอะไร คงเปิ ดร้านตามเดิมไปก่อน เรายังพอไปไหว ร้านเราไม่ใหญ่คง
ปรับตัวอะไรไม่เยอะ ขอดูไปก่อน” (เจ้าของสถานประกอบการ ร้านที่ 5)
ด้านแนวคิดของลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานต่อแนวทางการรับมือและการวางแผน
ในอนาคตของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย
จากเหตุการณ์โควิด -19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมี แนวทาง การ
ปฏิบตั ิอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
จากบทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงานกล่าวถึงการแนะนานายจ้าง
ในการวางแผนการรับมือหากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรงอีกในอนาคต ซึ่งได้มีการแนะนา
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ในด้านของการรักษาความสะอาดอย่างมือมาตรฐานเพื่อ ความปลอดภัยทัง้ ตัวหมอนวดเองและ
ตัวลูกค้าด้วย และยังมีการแนะนาให้ทาตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“ให้ทางร้านเริ่มทาธุรกิจออนไลน์มากขึน้ เพื่อโปรโมทร้านด้วย ทาโปรโมชั่นลดครึ่งราคา
ให้ลกู ค้า ช่วงหลังลูกค้ามาน้อยลงเยอะ” (ลูกจ้างคนที่ 10)
“อยากให้มีมาตรฐานในการให้บริการนะคะ แบบว่าให้ลกู ค้ามั่นใจว่าร้านเราสะอาด
ไม่ได้เป็ นสถานที่เสี่ยง ประมาณนีค้ ่ะ” (ลูกจ้างคนที่ 13)
“อยากให้มีการเตรียมตัวก่อนที่รา้ นจะกลับมาเปิ ดอีกครัง้ พวกเรื่องความสะอาด
อะไรพวกนี ้ ไม่ใช่แค่ลูกค้าที่กังวล เราก็กัง วลด้ว ย ยอมรับ เลยว่า กลัว ติด เชื ้อโควิด เพราะวัน ๆ
หนึง่ มีลกู ค้าเข้ามาใช้บริการหลายคน” (ลูกจ้างคนที่ 14)
ด้านแนวคิดของลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานต่อแนวทางการรับมือของภาครัฐ
จากเหตุการณ์โควิด -19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐ มีแนวทางการปฏิบัติหรือ
นโยบายการช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
จากบทสัม ภาษณ์ข องกลุม่ ตัว อย่า งลูก จ้า งหรือ ผูใ้ ช้แ รงงานกล่า วถึง การแนะนา
หน่วยงานรัฐในการรับมือหากเกิดวิกฤติการระบาดของโควิด-19 อีกในอนาคต ซึ่งต้องการให้รฐั คิด
แนวทางการเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19 ให้ครอบคลุมกว่านี ้ และคิดโครงการที่
สามารถสนับสนุนธุรกิจประเภทนวดแผนไทยด้วย
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“รัฐบาลสั่งปิ ดก็ตอ้ งมีมาตรการเยียวยาหมอนวดเพราะกระทบมาก ๆ หมอนวดบางคน
อยู่พนื ้ ที่สีแดงแต่ไม่ได้รบั การเยียวยาจากรัฐบาลเลย” (ลูกจ้างคนที่ 6)
“นอกจากเรื่องเยียวยาเงินให้เหมาะสมกับภาระรายจ่ายของประชาชนแล้ว ยังอยากให้
ประชามสัมพันธ์ให้ความรูก้ บั ประชาชนทั่วไปว่าหมอนวด พนักงานร้านสปา ไม่ใช้ผมู้ ีความเสี่ยงสูง
ไม่ตอ้ งกลัวพวกเรา เรามีมาตรฐานการรักษาความสะอาดอยู่แล้ว อยากให้ม่ ัน ใจและกลับมาใช้
บริการอีก” (ลูกจ้างคนที่ 7)
“ให้รฐั ช่วยกระตุน้ และสนับสนุนร้านนวด สปา โดยการออกโครงการคนละครึ่ง รัฐจ่าย
ครึ่ง หนึ่ง ลูกค้าจ่ ายครึ่ง หนึ่ง น่าจะดึง ดูดลูกค้าให้สนใจมากขึน้ นะ นี่แค่ออกความคิดเห็นนะ”
(ลูกจ้างคนที่ 10)
“หนูเป็ นคนหนึ่งที่เดือดร้อนจากวิกฤติโควิดแต่ไม่ได้รบั การเยียวยาจากรัฐเลย เพราะหนู
มีสถานะเป็ นนักศึกษา อยากให้เค้าแก้ไขปัญหาจุดนีด้ ว้ ย” (ลูกจ้างคนที่ 15)
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ด้านการวางแผนของหน่วยงานรัฐต่อแนวทางการวางแผนในอนาคตเพื่อรับมือ
กับปั ญหาทีเ่ ป็ นผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
หน่วยงานของท่านได้มีการวางแผนหรือกาหนดนโยบายใดบ้างให้กบั ธุรกิจนวดแผนไทย
หลังรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้เปิ ดดาเนินการได้ตามปกติ
จากบทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่แรงงานหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
ได้กล่าวถึงแนวทางหรือนโยบายในอนาคตเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ที่อาจจะกลับมาแพร่
ระบาดรุนแรงในอนาคต โดยแต่ละหน่วยงานมีแผนและนโยบายในการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันไป
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
“อาจปรับลดเงินสมทบของผูป้ ระกันตนมาตรา 33 ลง และอาจมีการพิจารณาเงิน
เยียวยาอีกครัง้ ว่าควรปรับเพิ่มหรือไม่” (เจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคม 2)
“เราอาจจะหามาตรการที่ครอบคลุมมากกว่านี ้ ก็ตอ้ งปรับตามที่ประชาชนร้องเรียน
มาในตอนนี ้ เพราะมีบางส่วนยังร้องเรียนว่าตนเองไม่ได้รบั สิทธิ์เงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิง้ กัน
อาจจะมีโครงการอื่น ๆ ตามมานะ” (เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง 1)
“มีการกาหนดมาตรการและออกคู่มือ ให้ธุร กิจนวดแผนไทยปฏิบตั ิ ช่วยลดโอกาส
การแพร่เชือ้ โควิด-19 เมื่อมีผมู้ าใช้บริการ เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจทัง้ พนักงานนวดเอง
และผูใ้ ช้บริการนวดด้วย และยังคงประเมินพืน้ ที่เสี่ยงอยู่เรื่อย ๆ นะ เพราะโรคระบาดยังอยู่กบั เรา
ไปอีกระยะเลย มีโอกาสที่จะกลับมาระบาดรอบใหม่ได้ตลอด” (เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข 3)

บทที่ 5
สรุ ปผลงานวิจัย
การศึกษานีเ้ ป็ นการวิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ที่มีต่อแรงงานในธุรกิจบริการ
ประเภทนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีศึกษาเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสารและการออกแบบชุดคาถามสาหรับการสัมภาษณ์
จากนัน้ ได้ทาการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และนาเสนอเชิงพรรณนา จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ หมด 27 คน เพื่อศึกษาปั ญหาของแรงงานของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยจากผลกระทบ
ของวิกฤติโควิด-19 เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายช่วยให้มีทางเลือกใหม่ในการช่วยเหลือ
เยียวยาและพัฒนาแรงงานของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยหลังการระบาดโควิด -19 ผูว้ ิจยั
ได้อภิปรายผลงานวิจยั และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี ้
1. สรุปผลงานวิจยั
2. การอภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
4. ปัญหาและอุปสรรคในการทางานวิจยั
5. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
สรุปผลงานวิจัย
การศึกษาปัญหาที่เป็ นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ที่แรงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยได้รบั เจ้าของสถานประกอบการและ
ลูกจ้างในธุรกิจนวดแผนไทย ได้รบั ผลกระทบโดยตรงไม่ว่าจะเป็ นการงานที่ตอ้ งหยุดการให้บริการไป
เนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่งธุรกิจบริการนวดแผนไทย เป็ นหนึ่งในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ถูกสั่งปิ ดและ
กิจกรรมนวดแผนไทยเป็ นกิจกรรมที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงที่จ ะแพร่เชือ้ โรค เป็ นผลทาให้
กระทบไปถึงการดารงชีวิตในสถานการณ์ท่ีแพร่ระบาดของโควิด -19 ของแรงงานในธุรกิจนวดแผน
ไทยอีกด้วย
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ปั ญหาต่อเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19เพิ่มมากขึน้ รัฐาลจึงได้มีคาสั่งให้ปิด
สถานที่เสี่ยงสูงชั่วคราวทาให้กิจการหลายประเภทต้องหยุดการให้บริการ โดยกิจการธุ รกิจบริการ
ประเภทนวดแผนไทยได้ถกู สั่งปิ ดนานกว่า 3 เดือน เจ้าของสถานประกอบการธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยได้รบั ผลกระทบอย่างมากทัง้ เรื่องของการขาดรายได้ การให้เงินเดือนพนักงานทัง้ ที่ รา้ น
ไม่มีรายรับเข้ามาและนอกจากนีย้ งั มีค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาร้านในช่วงที่หยุดกิจการไป จึงมีปัญหา
เรื่องการหมุนเงินในร้านให้พอกับรายจ่ายในช่วงนัน้ ทาให้หลายกิจไม่สามารถประคองกิจการได้จึง
ต้องปิ ดกิจการลงถาวร
2. เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เบาลง รัฐบาลได้มีมาตรการ
ผ่อนปรนให้สถานประกอบการธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยได้กลับมาเปิ ดให้บริการอีกครัง้ ภายใต้
แนวปฏิบตั ิท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศออกมา แต่พบกับปั ญหา ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
นวดแผนไทยน้อยลงจากเดิมมาก
3. จากการที่มีมาตรการผ่อนปรนออกมานัน้ ร้านนวดแผนไทยสามารถกลับมา
เปิ ดกิจการได้ตามปกติแต่ตอ้ งอยู่ภายใต้แนวปฏิบตั ิตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมาอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นัน้ ทาให้ทางร้านมี ตน้ ทุน
สาหรับการให้บริการลูกค้าสูงขึน้ เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษามาตรฐานความสะอาด เช่น
การฉีดพ่นฆ่าเชือ้ การทาความสะอาดอุปกรณ์สาหรับให้บริการลูกค้าที่เข้มงวดมากขึน้ เป็ นต้น
ปั ญหาด้านสังคม
1. การเข้าใจผิดของสังคมหลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากรัฐบาล
ออกมาว่า สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่ าเท้า
เป็ นสถานที่ท่มี ีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งผูป้ ระการส่วนใหญ่ออกมาบอก
ว่าการให้บริการนวดแผนไทยนัน้ มีมาตรฐานการักษาความสะอาดดีอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์ของ
สาธารณสุขจึงไม่ใช่พนื ้ ที่เสี่ยงสูงตามที่รฐั ได้ประกาศออกมา
2. หลังจากที่มีมาตรการผ่อนปรนแล้ว ประชาชนส่วนหนึ่งไม่กล้าที่จะกลับมาใช้
บริการนวดแผนไทยตามเดิม เนื่องจากยังกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19อยู่ มีลกู ค้าเข้ามา
ใช้บริการลดลง
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ปั ญหาด้านนโยบายภาครัฐ
1. การประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อปิ ดสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อลด
โอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีหลายสถานที่ท่ไี ด้ถูกสั่งปิ ดชั่วคราว ซึ่งรวมไปถึงสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่ าเท้า ซึ่งเป็ นคาสั่งที่
กะทันหัน ทาให้สถานประกอบการนวดแผนไทยทัง้ หมดต้องหยุดให้บริการทันทีท่มี ีประกาศออกมา
2. หลังจากมีการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ทาให้มีเจ้าของสถานประกอบการต่าง ๆ ได้รบั ความเดือดร้อนจากการสั่งปิ ดกิจการชั่วคราว รัฐบาล
จึงมีการออกมาตรการเยียวยาผูป้ ระกอบการธุรกิจต่าง ๆ โดยภาพรวม แต่การเยียวยานัน้ ไม่สามารถ
ครอบคลุมการช่วยเหลือเจ้าของสถานประกอบการธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยได้ทงั้ หมด
มีเจ้าของสถานประกอบการจานวนมากไม่ได้รบั การเยียวยาจากรัฐบาล
ปั ญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ
1. การกาหนดมาตรการปิ ดกิจการชั่วคราวของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย
แบบกระทัน หัน ทาให้ส ถานรประกอบการนวดแผนไทยทั้ง หมดต้อ งหยุด ให้บ ริก าร เจ้า ของ
สถานประกอบการจึงเกิดความเครียดจากการขาดรายได้โดยที่ไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า ต้อง
ประคับประคองกิจการของตนจนกว่าจะได้กลับมาเปิ ดให้บริการอีกครัง้
2. ในการออกมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
ส่งผลกระทบให้การจัดการบริหารในธุรกิจนวดแผนไทยนัน้ ต้องปรับตัวตามมาตรการที่รฐั ออกมา
มีการสั่งปิ ดกิจการชั่วคราวแบบกะทันหัน ทาให้เกิดความเครียดในการบริการจัดการธุรกิจขึน้ ไม่ว่า
จะการจัดการทรัพยากรในร้าน บุคลากรในธุรกิจ และธุรกิจนวดแผนไทยไม่ได้รบั การเยียวยาที่เพียงพอ
การเยียวยาที่ทางรัฐบาลออกมาไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานในธุรกิจประเภทนี ้ จึงส่งผลให้เกิด
ความเครียดต่อรายได้และการดารงชีวิตที่ได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
ปั ญหาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ
โควิด-19
ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ
1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อช่วงต้นปี 2563 ทาให้รฐั บาลได้
มีการออกมาตรการฉุกเฉินประกาศปิ ดสถานที่ท่ีมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดสูงชั่วคราว รวมไปถึง
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่ าเท้าและหยุดกิจกรรม
นวดแผนไทย ซึ่งได้ระบุว่าเป็ นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดโรค เพื่อลดการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ดังนัน้ ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยได้รบั ผลกระทบเป็ นอย่างมาก เนื่องจาก
การถูกสั่งให้หยุดดาเนินกิจการเป็ นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อลดการแพร่ระบาดเชือ้ โรค ลูกจ้างในธุรกิจ

64
บริการประเภทนวดแผนไทยได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด -19 ทัง้ หมอนวด รวมไปถึงพนักงาน
ตาแหน่งอื่น ๆ ในกิจการนวดแผนไทย ซึ่งปั ญหาที่เกิดขึน้ นัน้ กระทบต่อการดารงชีวิต จากสถานการณ์
โควิด-19 ทาให้หมอนวดแผนไทยเดือดร้อนเป็ นจานวนมาก เนื่องจากไม่สามารถให้บริการนวดได้
ตามปกติตามประกาศมาตรการของรัฐบาลที่ประกาศให้งดกิจกรรมนวดแผนไทย
2. หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เบาลง รัฐบาลได้มี
มาตรการผ่อนปรนให้กิจการสถานที่ต่าง ๆ กลับมาเปิ ดให้บริการอีกครัง้ ธุรกิจบริการประเภทนวด
แผนไทยจึงได้กลับมาเปิ ดให้บริการอีกครัง้ ภายใต้แนวปฏิบตั ิท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ
ออกมา แต่พบกับปั ญหา ลูกค้าเข้ามาใช้บริการนวดแผนไทยน้อยลงจากเดิมมาก เมื่อมีลูกค้าใช้
บริการน้อย จึงมีรายรับที่นอ้ ยลง แรงงานบางส่วนถูกลดเงินเดือนและไม่พอใช้จ่าย
ปั ญหาด้านสังคม
1. ปั ญหาการว่างงานของแรงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย เกิดจาก
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยได้รบั ผลกระทบเป็ น
อย่างมาก เนื่องจากการถูกสั่งให้หยุดดาเนินกิจการเป็ นระยะเวลา 3 เดือนเพื่อลดการแพร่ระบาดเชือ้ โรค
เจ้าของสถานประกอบการจึงได้รบั ผลกระทบโดยตรงต่อกิจการของตน เมื่อทางสถานประกอบการ
นวดแผนไทยขาดรายรับจากการที่ตอ้ งปิ ดสถานประกอบการ จึงขาดสภาพคล่องทางการเงิน ของ
ธุรกิจ ทาให้หลายกิจการต้องลดการจ้างพนักงานลงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย มีแรงงานจานวนมาก
ที่ตอ้ งตกงานจากวิกฤติโควิด-19
3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนส่วนมาก
เกิดความกลัว ตื่นตระหนกว่าจะติดเชือ้ โควิด-19 จากกลุม่ คนที่เสี่ยงหรือไม่ ทาให้เกิดการแตกแยก
และกี ด กัน กลุ่ม คนที่ มี อ าชี พ เสี่ ย งต่ อ การแพร่เ ชื ้อ นั่น เอง ไม่ เ พี ย งแค่ บุค ลากรทางการแพทย์
เจ้าหน้าที่ด่านหน้าเท่านัน้ รวมไปถึงอาชีพนวดแผนไทยที่รฐั นัน้ สร้างความเข้าใจผิดว่าเป็ นกลุม่ คน
ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชือ้ ได้ง่าย จากประกาศสั่งปิ ดกิจการชั่วคราวและให้เป็ นสถานที่เสี่ยงนั่นเอง จึง
กระทบต่อการใช้ชีวิตของกลุ่มแรงงานในธุรกิจนวดแผนไทย ผูค้ นที่เกิดความเข้าใจผิดไม่กล้าเข้า
ใกล้ กีดกันออกจากสังคม
ปั ญหาด้านนโยบายภาครัฐ
1. ภาครัฐได้มีการประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อปิ ดสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง
สูง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีหลายสถานที่ท่ไี ด้ถกู สั่งปิ ดชั่วคราว ซึ่งรวม
ไปถึงสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่ าเท้า ซึ่งเป็ น
คาสั่งที่กะทันหัน ทาให้สถานประกอบการนวดแผนไทยทัง้ หมดต้องหยุดให้บริการทันทีท่มี ีประกาศ
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ออกมา แรงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยต้องหยุดทางาน ทาให้ขาดรายได้กะทันหัน
บางส่วนที่เป็ นลูกจ้างรายวันก็ขาดรายได้ทนั ทีโดยไม่มีเงินเดือนเลย
2. จากวิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบให้แรงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผน
ไทยได้รบั ผลกระทบอย่างมาก บางส่วนต้องหยุดงาน หรือแม้กระทั่งตกงาน แต่มาตรการเยียวยา
ลูกจ้างที่รฐั บาลได้ออกมาช่วยเหลือ เช่น การเยียวยาของประกันสังคมของผูป้ ระกันตนมาตรา 33
โครงการเราไม่ทิง้ กัน โดยโครงการเหล่านีไ้ ม่สามารถเยียวยาลูกจ้างในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย
ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งมีปัญหาหลายอย่าง เช่น คุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ ปัญหาการใช้เทคโนโลยีใน
การลงทะเบียน บางคนไม่เข้าใจมาตรการที่ออกมา ทาให้ไม่ได้ติดตามสิทธิ์ของตัวเอง
ปั ญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ
1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ทางรัฐบาลได้มีมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดจึงมีการสั่งปิ ดสถานที่ท่ีมีความเสี่ยงสูง ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยเป็ นอีก
หนึ่งธุรกิจที่ถูกสั่งปิ ดให้บริการชั่วคราว แรงงานในธุรกิจนวดแผนไทย ตัง้ แต่ผูป้ ระกอบการ หมอ
นวด ไปจนถึงพนักงานตาแหน่งต่าง ๆ ได้รบั ผลกระทบไปด้วย แรงงานเหล่านีไ้ ม่สามารถทางานได้
ตามปกติ ทาให้เกิดความเครียดในเรื่องของรายได้ท่ีขาดไป แรงงานบางส่วนตกงาน ซึ่งแต่ละคน
ต่างมีภาระค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิต หนีส้ ินที่ตอ้ งรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็ นหนึ่งปัญหาที่ทาให้คนส่วนใหญ่
เกิดความเครียดและกังวลในการดารงชีวิต และหลังจากที่ได้มีการคลายล็อคดาวน์ ธุรกิจนวดแผน
ไทยสามารถกลับมาดาเนินกิจการได้ต่อแต่จานวนลูกค้าน้อยลงมาก เนื่องจากยังมีความกังวลใน
การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด -19 อยู่ ทาให้ธุรกิจนวดแผนไทยไม่ได้มีรายได้เท่าเดิม ความเครียด
สะสมทางด้านการเงินยังคงมีต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขนึ ้
2. เนื่องจากการหยุดให้บริการของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย ส่งผลให้
ธุรกิจส่วนหนึ่งไม่สามารถไปต่อได้ในวิกฤตินี ้ จึงมีแรงงานที่ว่างงานเป็ นจานวนมาก และหางานใหม่
ยากขึน้ กว่าเดิม เพราะเศรษฐกิจไม่ดีและอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 พอดี ส่งผลให้กลุม่
คนจานวนนีเ้ กิดความเครียด ซึ่งมีประชากรจานวนหนึ่งเลยที่ตอ้ งแบกรับความเครียดหนักจนอาจ
นาไปสูก่ ารคิดฆ่าตัวตาย ตามข่าวที่ออกมาในช่วงนี ้
ผลกระทบต่อเจ้าของสถานประกอบการธุ รกิจ บริก ารประเภทนวดแผนไทยที่
ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
1. วิกฤติโควิด-19 ทาให้ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยเกิดความเสียหายเป็ น
อย่างมาก เนื่องจากธุรกิจต้องปิ ดอย่างกะทันหันจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ทาให้รายรับเป็ นศูนย์ แต่รายจ่ายส่วนใหญ่ของธุรกิจยังคงอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นค่าเช่าร้าน ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าดูแลรักษาสภาพร้านในระหว่างที่รา้ นปิ ด เป็ นต้น ซึ่งผูป้ ระกอบการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี ้
โดยไม่มีรายรับเข้ามา ทาให้มีหลายกิจการอาจต้องปิ ดกิจการถาวรเลยหากไม่สามารถบริหารจัดการ
สภาพคล่องในธุรกิจของตนได้ บางกิจการมีการลดการจ้างพนักงานลง เพื่อลดภาระค่าจ้างพนักงาน
หรือหลายกิจการยังคงจ้างพนักงานเหมือนเดิม แต่มีการลดเงินเดือนหรือจ่ายค่าจ้างในจานวนที่
ลูกจ้างและนายจ้างได้ตกลงกันเป็ นที่พอใจทัง้ สองฝ่ าย
2. หลังจากที่มีมาตรการผ่อนปรนให้สามารถกลับมาให้บริการนวดแผนไทยได้
ตามปกติภายใต้แนวทางการปฏิบตั ิท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศออกมาแล้วนัน้ ประชาชน
ส่วนหนึ่งไม่กล้าที่จะกลับมาใช้บริการนวดแผนไทยตามเดิม จานวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจึงน้อยลง
จากเดิมมาก โดยลูกค้าหลายคนยังคงมีความกังวลถึงเรื่องการแพร่ระบาดเชือ้ โควิด-19 อยู่ ซึ่งทาง
สมาคมผูป้ ระกอบการสปาไทยได้พยายามที่จะให้ความเข้าใจกับประชาชนว่า ทางสถานประกอบการ
นัน้ ได้มีมาตรฐานการรักษาความสะอาดอยู่แล้ว จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่ทางรัฐได้แจ้ง จากประกาศ
ของรัฐนัน้ มีส่วนทาให้ประชาชนส่วนหนึ่งเข้าใจผิดว่าร้านนวดแผนไทยเป็ นสถานที่แพร่เชือ้ โควิด-19
และทาให้รา้ นนวดแผนไทยมีจานวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการน้อยลง
3. หลังจากที่มีมาตรการผ่อนปรน สถานประกอบการบริการธุรกิจประเภทนวด
แผนไทยสามารถกลับมาดาเนินกิจการได้ตามปกตินนั้ ทางสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย
ต้องดาเนินกิจการภายใต้แนวทางปฏิบตั ิของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทาให้ทางร้านนัน้ มีค่าใช้จ่าย
ที่สูงขึน้ เช่น การฉีดพ่นฆ่าเชือ้ ทาความสะอาดสถานประกอบการ การทาความสะอาดอุปกรณ์
สาหรับให้บริการลูกค้า ดังนัน้ ทาให้สถานประกอบการต้องมีเงินทุนสาหรับการเปิ ดกิจการอีกครัง้
หลายกิจการจึงมีการเตรียมพร้อมในด้านการจัดการดูแลรักษาความสะอาดตามมาตรการที่ทาง
กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดออกมาและสามารถเปิ ดร้านได้เลยทันทีท่ีรฐั บาลอนุญาต แต่ยงั มี
อีกหลายกิจการที่ตอ้ งเปิ ดร้านล่าช้ากว่าที่ทางรัฐประกาศผ่อนปรนแล้วสักระยะเนื่องจากการปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19นัน้ มีราคาต้นทุนที่สงู ขึน้ ผูป้ ระกอบการจึงต้อง
หาเงินทุนและปรับตัวให้ดาเนินการตามแนวทางในการปฏิบตั ิให้เหมาะสมสาหรับการเปิ ดร้านและ
ให้บริการต่อไป แต่ในกรณีท่แี ย่ท่สี ดุ คือสถานประกอบการหลายแห่งต้องปิ ดตัวลงถาวร
ผลกระทบทางสังคม
1. จากการที่รฐั บาลได้ประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงที่โรคโควิด -19 ระบาด
ระลอกแรกว่าสถานประกอบการนวดแผนไทยและกิจกรรมนวดแผนไทยนัน้ เป็ นสถานที่และกิจกรรม
เสี่ยงต่อการแพร่เชือ้ โควิด-19 สูง แต่เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดได้เบาลง จะเห็นได้ว่าไม่มีการแพร่
ระบาดที่มาจากสถานประกอบการนวดแผนไทยเลย สามารถประเมินได้ว่าสถานประกอบการนวด
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แผนไทยนัน้ ไม่ใช่สถานที่แพร่เชือ้ สูงอย่างที่รฐั บาลได้ประกาศออกมา เป็ นอีกหนึ่งผลกระทบที่ภาค
ธุร กิจ บริการประเภทนวดแผนไทยได้รบั จากการให้ขอ้ มูลที่ไ ม่ช ัด เจนและคิดอย่า งถี่ถ ้วน เกิด
ความเสียหายต่อธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยเป็ นอย่างมาก ทาให้ประชาชนบางส่วนเกิด
ความเข้าใจผิดและเข้าใช้บริการนวดแผนไทยน้อยลง
2. เมื่อประชานเข้าใจผิดว่าสถานประกอบการนวดแผนไทยเป็ นสถานที่เสี่ยงสูง
ทาให้เมื่อกลับมาเปิ ดให้บริการอีกครัง้ ลูกค้าเข้าใช้บริการน้อยลงและยังมีผู้ คนบางส่วนที่คิดว่า
สถานประกอบการนวดแผนไทยแพร่เชือ้ โควิด ทาให้เกิดความเข้าใจผิดและรังเกียจสถานที่ดงั กล่าวอีก
ด้วย
ผลกระทบของนโยบายภาครัฐทีอ่ อกมาบังคับใช้
1. เมื่อทางรัฐบาลมีการออกมาตรการสั่งปิ ดสถานที่เสี่ยงเป็ นการชั่วคราวนัน้
ทาให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่ าเท้าที่ถูกสั่ง
ปิ ด ชั่ว คราวด้ว ยนัน้ ต้อ งทาการหยุด ให้บ ริก ารอย่างกะทันหัน ซึ่ง ทางสถานประกอบการไม่มี
การเตรียมตัวใด ๆ มาก่อน จึงส่งผลกระทบต่อกิจการเป็ นอย่างมาก ทัง้ การบริหารงานว่าควรจะ
จัดการและดาเนินกิจการอย่างไรในช่วงที่หยุดให้บริการ การบริหารด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
ร้านยังต้องแบกรับภาระ การจ้างลูกจ้างต่าง ๆ
2. มาตรการเยียวยาผูป้ ระกอบการที่ทางรัฐบาลได้ออกมาช่วยเหลือเยียวยานัน้
ไม่ครอบคลุมการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการสถานบริการประเภทนวดแผนไทย ทั้งการช่วยเหลือ
สภาพคล่องทางการเงินและการช่วยลดภาระค่า ใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ที่ออกมา ไม่ได้เหมาะสมกับ
สถานประกอบการธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยเลย ทาให้เจ้าของสถานประบอบการหลายแห่งนัน้
ไม่ได้รบั การช่วยเหลือเยียวยาหรือการสนับสนุนใด ๆ จากทางรัฐบาลเลย
ผลกระทบทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ
1. สถานประกอบการธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยถูกสั่งปิ ดตามประกาศ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทาให้ไม่สามารถให้บริการนวดแผนไทยได้ ทางร้าน
ขาดสภาพคล่องทางการเงินเพื่อที่จะนาไปใช้จ่ายต่าง ๆ ในธุรกิจ เจ้าของประกอบการจึงมีความเครียด
สะสมเนื่องจากต้องจัดการการเงินและการบริหารงานให้ฑธุรกิจสามารถดาเนินต่อไปได้หากได้
กลับมาให้บริการอีกครัง้
2. จากการที่รฐั ไม่สามารถจัดการกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ดีพอ ไม่สามารถ
จัดหาวัคซีนได้รวดเร็วกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึน้ ทาให้ประชาชนเกิด
ความไม่ม่ ันใจที่จะออกมาใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างปกติ ผูป้ ระกอบการธุรกิจนวดแผนไทยไม่มี
ความมั่นใจว่าสถานประกอบการของตนนัน้ จะปลอดภัย ทุกคนมีความกังวลว่าจะติดเชือ้ โควิด -19
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หรือไม่ รวมถึงลูกค้าที่เข้ามารับบริการด้วย ความกังวลในการดารงชีวิตนีท้ าให้ประชาชนส่วนหนึ่ง
เกิดความเครียดขึน้ ได้
ผลกระทบต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยที่ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤติโควิด-19
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
1. จากการที่ลกู จ้างส่วนใหญ่จาเป็ นต้องหยุดงานเนื่องจากประกาศฉุกเฉินของ
รัฐบาลออกมาเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้รายได้หลักของลูกจ้าง
ในธุรกิจบริการนวดแผนไทยลดลงจากเดิมมาก เงินจึงไม่เพียงพอในการดารงชีพช่วงที่ไม่สามารถ
ทางานได้ ลูกจ้างทุกคนต่างมีภาระค่าใช้จ่ายที่ยงั คงเท่าเดิม บางคนมีภาระหนีส้ ินที่จาเป็ นต้องจ่าย
เช่น เงินกู้ ค่าผ่อนรถ รวมไปถึงหลายคนมีภาระต้องดูแลคนในครอบครัวอีกด้วย และหลังจากที่มี
มาตรการผ่อนปรน ลูกจ้างบางคนยังคงตกงาน จึงไม่มีรายได้เข้ามา ได้รบั ความเดือดร้อนมากใน
บางส่วนที่สามารถกลับไปทางานได้ตามปกติ กลับพบปัญหาเรื่องลูกค้าเข้าใช้บริการนวดแผนไทย
น้อยลงมาก ทาให้รายได้ส่วนที่เป็ นค่าชั่วโมงนวดและทิปจากลูกค้าลดลงไปเยอะ หลายคนยังคงมี
รายรับที่ไม่พอใช้จ่ายเช่นเดิม จึงมีลูกจ้างในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยบางคนหันไปทา
อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้ เช่น การค้าขายออนไลน์ นอกจากนีป้ ั ญหาการตกงานและ
ปั ญหาการเงินที่เป็ นผลกระทบมาจากสถานการณ์โควิด -19 ลูกจ้างในธุรกิจบริการนวดแผนไทย
บางคนมีปัญหาภายในครอบครัว มีการทะเลาะกันจนไปถึงการหย่าร้าง ปั ญหาสะสมเหล่านีส้ ง่ ผล
ให้ลูก จ้า งส่ว นหนึ่ ง เกิ ด ความเครี ย ด ซึ่ง ไม่ เ ป็ น ผลตี ต่ อ สุข ภาพกายและสุข ภาพจิ ต บางคนมี
ความเครียดจนส่งผลถึงสุขภาพกาย มีอาการป่ วยและโรคประจาตัวกาเริบ
2. เมื่อมีการกลับมาให้บริการนวดแผนไทยอีกครัง้ หลังจากที่สถานการณ์ดีขึน้
กลับมีลกู ค้าเข้ามาใช้บริการลดลง ดังนัน้ รายได้จากการให้บริการที่เป็ นอาชีพหลักของแรงงานใน
ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยนัน้ ลดลงอย่างมาก ไม่พอใช้จ่ายใช้เลีย้ งชีพตนเองและครอบครัว
นอกจากนีม้ ีลกู จ้างในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยจานวนไม่นอ้ ยที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติ
โควิด-19 ได้เลิกทาอาชีพหมอนวดแผนไทย แล้วเปลี่ยนไปทาอาชีพอื่นแทนเพื่อเลีย้ งชีพ เนื่องจาก
อาชีพนวดแผนไทยมีรายได้นอ้ ยจนไม่พอเลีย้ งชีพนั่นเอง
ผลกระทบทางสังคม
1. เมื่อมีคาสั่งจากรัฐบาลให้ปิดสถานประกอบการธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย
ทุกกิจการจึงไม่มีรายได้เข้ามาเลยและผลกระทบจากการที่กิจการหลายแห่งขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน ทาให้ลกู จ้างในธุรกิจนวดแผนไทยส่วนหนึ่งถูกเลิกจ้างงาน จึงกลายเป็ นคนว่างงาน ซึ่งลูกจ้าง
ที่ว่างงานหลายคนมีความกังวลในการหางานใหม่เนื่องจากตนนัน้ มีอายุมากแล้ว การจะหาสมัครงาน
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ใหม่จึงเป็ นเรื่องยากและยิ่งเป็ นช่วงสถานการณ์ท่ีโรคกาลังระบาด สภาพเศรษฐกิจจึงไม่ดีอีกด้วย
จากวิกฤติโควิด-19 ทาให้ประเทศไทยมีอตั ราคนว่างงานเพิ่มขึน้ เป็ นจานวนมาก
2. จากการที่รฐั บาลได้ประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาด
ระลอกแรกว่าสถานประกอบการนวดแผนไทยและกิจกรรมนวดแผนไทยนัน้ เป็ นสถานที่และกิจกรรม
เสี่ยงต่อการแพร่เ ชื อ้ โควิด -19 สูง แต่เมื่ อสถานการณ์แพร่ร ะบาดได้เ บาลง จะเห็นได้ว่า ไม่มี
การแพร่ระบาดที่มาจากสถานประกอบการนวดแผนไทยเลย สามารถประเมินได้ว่าสถานประกอบการ
นวดแผนไทยนัน้ ไม่ใช่สถานที่แพร่เชือ้ สูงอย่างที่รฐั บาลได้ประกาศออกมา ในช่วงที่มีการระบาดนัน้
ประชาชนส่วนใหญ่มีการเข้าใจผิดว่าอาชีพหมอนวดแผนไทยหรือทางานในสถานประกอบการบริการ
นวดแผนไทยนัน้ เป็ นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ทาให้เกิดการคิดแบ่งแยก ไม่กล้าเข้าใกล้หมอนวด
แผนไทยซึ่งเป็ นกรณีท่ีคล้ายกับหมอและพยาบาลได้พบเจอเช่นกัน และหลังจากที่ออกมาตรการ
ผ่อนปรนแล้ว ภาครัฐไม่ได้ออกมาให้ความเข้าใจใหม่กบั ประชาชนว่าสถานประกอบการนวดแผน
ไทยนัน้ มีมาตรฐานความสะอาดเทียบเท่ากับคลินิกเวชกรรม สามารถมั่นใจในการเข้ารับบริการได้
ซึ่งการเข้าใจผิดนี ้ ส่งผลให้มีลกู ค้าเข้ารับบริการนวดแผนไทยลดลงเป็ นจานวนมากด้วยเช่นกัน
ผลกระทบของนโยบายภาครัฐทีอ่ อกมาบังคับใช้
1. ด้านลูกจ้างในธุรกิจบริการนวดแผนไทย ทัง้ หมอนวดแผนไทย รวมถึงพนักงาน
ในสถานประกอบการตาแหน่งอื่น ๆ ได้รบั ผลกระทบในด้านรายได้ เนื่องจากจาเป็ นต้องหยุดงาน
เงินเดือนจึงไม่ได้เท่าเดิม มีปัญหาไปถึงด้านเศรษฐกิจและการเงิน และจากการที่รฐั บาลประกาศว่า
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่ าเท้า เป็ นสถานที่
เสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นัน้ ทาให้ประชานส่วนใหญ่ยงั คิดว่าเป็ นที่เสี่ยงสูง ทัง้ ที่มี
มาตรการผ่อนปรนออกมาแล้ว ทาให้มีจานวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการนวดน้อยลง ส่งผลให้ทาง
สถานประกอบการนวดแผนไทยมีรายได้นอ้ ยลงนั่นเอง
2. มาตรการเยียวยาลูกจ้างในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย ลูกจ้างที่เป็ น
ผูป้ ระกันตนมาตรา 33 และผูท้ ่ีได้รบั การเยียวยาในโครงการเราไม่ทิง้ กัน ได้รบั เงินเยียวยาจานวน
หนึ่ง ซึ่งผูท้ ่ไี ด้รบั การเยียวยาส่วนใหญ่นนั้ ได้รอ้ งเรียนว่าไม่พอกับการดารงชีพในช่วงวิกฤติโควิด -19
และยังมีลกู จ้างอีกจาวนหนึ่งที่ไม่ได้รบั การเยียวยาใด ๆ จากรัฐบาลเลย เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่
ครบตามเกณฑ์ท่แี จ้งออกมาหรือปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีการลงทะเบียน แต่ลกู จ้างกลุม่ นีไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 จริง ๆ ทัง้ รายได้นอ้ ยลงเพราะมีผใู้ ช้บริการนวดแผนไทยน้อยลงและ
หลายคนตกงานจากการถูกเลิกจ้าง มาตรการเยียวยาลูกจ้างที่ออกมานัน้ นอกจากจะไม่เพียงพอ
ต่อการดารงชีพแล้วยังเยียวยาผูท้ ่เี ดือดร้อนไม่ท่วั ถึงอีกด้วย
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ผลกระทบทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ
1. ในวิกฤติโควิด-19 ที่เกิดขึน้ ส่งผลกระทบให้ประชาชนเกิดความเครียดเป็ น
อย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องการเงิน คนส่วนใหญ่ข าดรายได้ ไม่สามารถทางานได้เต็มที่เท่าเดิม
รายได้จึงลดลง และยังมีกลุ่มคนตกงานที่ไม่สามารถหางานทาใหม่ได้เพราะเศรษฐกิจไม่ดี อีกทัง้
แรงงานในธุรกิจนวดแผนไทยยังไม่ได้รบั การเยียวยาอย่างทั่วถึง กระทบไปถึงการดารงชีวิต บางคน
มีภาระทางบ้าน ภาระหนีส้ ินที่ตอ้ งรับผิดชอบ
2. โรคโควิด-19 ถือเป็ นโรคระบาดโรคใหม่ท่ีเกิดขึน้ ยังไม่มีการศึกษาค้นคว้าโรคนี ้
มากนัก ทาให้ประชาชนส่วนมากเกิดความกังวลในการรับมือกับโรคระบาดนี ้ ทัง้ กลัวว่าจะติดเชือ้
หรือไม่ ไปจนถึงการปรับตัวต่อมาตรการของรัฐที่ออกมาเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดครัง้ นี ้ ส่งผล
กระทบต่อหน้าที่การงาน การเงิน การกินอยู่ต่าง ๆ ประชาชนจึงมีความเครียดสะสม และสถานการณ์นี ้
ยัง มีแ นวโน้ม ที่จ ะยาวนานกว่า ปกติ ประชนชนยัง กัง วลใจกับ การรับ มือ ของรัฐ บาลที่ยัง ไม่มี
ความสามารถมากพอที่จะรับมือได้อย่างดีและทาให้ประชาชนวางใจได้
3. นอกการเจ็บป่ วยจากโรคโควิด-19 ที่ตอ้ งกังวลแล้ว ยังมีกลุ่มคนที่มีโรคประจาตัว
และจาเป็ นต้องได้รบั การรักษาอย่างต่อเนื่องที่ได้รบั ผลกระทบในด้านการเข้าถึงการรักษาและบางโรค
ยังเป็ นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชือ้ โควิด -19 มีอาการรุ นแรงอีกด้วย นอกจากนีค้ วามเครียดสะสมของ
ประชาชน ส่งผลต่อสุขภาพกาย บางคนโรคประจาตัวกาเริบ ทาให้รา่ งกายไม่แข็งแรง มีความกังวล
มากขึน้ ไปอีก
การอภิปรายผล
แนวทางในการกาหนดนโยบายช่วยให้มีทางเลือกใหม่ในการช่วยเหลือเยียวยาและ
พัฒนาแรงงานของธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยหลังการระบาดของโรคโควิด-19
จากวิกฤติโควิด-19 ที่เกิดขึน้ ส่งผลกระทบต่ออาชีพบริการประเภทนวดแผนไทยเป็ น
อย่างมาก การช่วยเหลือเยียวยาจึงจาเป็ นต่อแรงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยและควร
เยียวยาแรงานทุกคนอย่างทั่วถึง ตัง้ แต่การช่วยเหลือจากภาครัฐต่อเจ้าของสถานประกอบการและ
ลูกจ้าง รวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาของเจ้าของสถานประกอบการต่อลูกจ้างของตนอีกด้วย โดย
การกาหนดนโยบายการช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ นัน้ ต้องคานึงถึงปั ญหาที่ตอ้ งได้รบั การแก้ไขเพื่อ
นาไปสู่การกาหนดนโยบายการเยียวยาที่เหมาะสมต่อไป จากที่ได้ศึกษาถึงภาพรวมของปั ญหาที่เกิด
จากวิกฤติโควิด-19 แล้ว จึงได้นาปัญหาต่าง ๆ มาเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายการช่วยเหลือ
เยียวยาหลังการระบาดของโรคโควิด-19
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แนวทางช่วยเหลือเยียวยาและการรับมือของภาครัฐหลังการระบาดของโรค
โควิด-19
การเริ่มแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
จึงได้มีคาสั่งจากภาครัฐให้ปิ ดสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของ
โรค โดยหลายสถานที่ได้ถูกสั่งปิ ดชั่วคราว ซึ่งรวมไปถึงสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และ
สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่ าเท้า ทาให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานในธุรกิจบริการ
ประเภทนวดแผนไทยเป็ นอย่างมาก หลังจากที่มีประกาศปิ ดชั่วคราวไปได้สกั ระยะ ภาครัฐก็ได้มี
การออกมาตรการเยียวยาต่อเจ้าของสถานประกอบการและรวมไปถึงลูกจ้างอีกด้วย ซึ่งมีทงั้ ส่วนที่
เข้าถึงการเยียวยาและส่วนที่ยงั ไม่สามารถรับการเยียวยาได้เต็มที่จากภาครัฐ เนื่องจากการกาหนด
นโยบายไม่สามารถครอบคลุมการช่ว ยเหลือเยียวยาแรงงานทุกคนในธุรกิจบริการประเภทนวด
แผนไทย
1. การแก้ไขปั ญหาและการเยียวยาของภาครัฐต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 มีความล่าช้าเกินไป โดยมีการประเมินสถานการณ์และออกมาตรการการช่วยเหลือ
ต่าง ๆ ต่อธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยล่าช้าและไม่สามารถเยียวยาได้ครอบคลุมกับแรงงาน
ทุกกลุ่ม ทัง้ เจ้าของกิจการและลูกจ้างในธุรกิจประเภทนวดแผนไทย มีแรงงานในธุรกิจนวดแผน
ไทยจานวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาของภาครัฐได้เพราะการเยียวยานัน้ จากัดจานวน
คนที่ช่วยเหลือซึ่งภาครัฐไม่ได้ประเมินถึงสถานการณ์จริงว่ามีผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19นัน้ มีจานวนมาก ทาให้แรงงานกลุ่มนีไ้ ด้รบั ความเดือดร้อน เนื่องจากขาดรายได้จากคาสั่งหยุด
ให้บริการนวดแผนไทยตามคาสั่งของรัฐเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังไม่ได้รบั เงิน
เยียวยาจากภาครัฐอีกด้วย นอกจากนีร้ ู ปแบบการเยียวยาของของภาครัฐที่ออกมานั้น เป็ นการ
ช่วยเหลือแบบสงเคราะห์ ซึ่งได้ม่งุ เน้นให้การช่วยเหลือต่อธุรกิจที่ได้รบั ผลกระทบหนัก ๆ แต่ไม่ได้
คานึงถึงธุรกิจรายย่อยที่ได้รบั ผลกระทบเหมือนกัน ทาให้ผทู้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบกลุม่ ที่เหลือไม่สามารถ
เข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาที่ออกมาได้
2. จากการที่ภ าครัฐ ไม่มีฐ านข้อ มูล ของแรงงานที่อ ยู่น อกระบบ ทาให้
การเยียวยาแรงงานกลุม่ นีต้ กหล่นไป ซึ่งในธุรกิจนวดแผนไทยนัน้ มีแรงงานส่วนหนึ่งอยู่นอกระบบ
ฐานข้อมูลของภาครัฐ เช่น ฐานข้อมูลผูป้ ระกันตน แรงงานกลุ่มนีจ้ ึงไม่ได้รบั การเยียวยาจากภาครัฐ
อย่างที่ควรจะได้ จากการทางานของหน่วยงานของภาครัฐหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานมี
การเก็บข้อมูลของประชาชนแยกจากกัน ไม่มีฐานข้อมูลที่เป็ นชุดเดียวกัน หากสามารถใช้ฐานข้อมูล
ชุดเดียวกันได้ทุกหน่วยงาน จะสามารถช่วยให้การทางานต่าง ๆ สะดวกประหยัดเวลามากขึน้ และ
ยังจัดการกับข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกด้วย การเยียวยาแรงงานที่ได้รบั ผลกระทบจาก
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วิกฤติโควิด-19 ก็จะมีประสิทธิภาพและครอบคลุมแรงงานได้ทุกกลุ่ม นอกจากนีภ้ าครัฐควรผลักดัน
ให้มีหน่วยงานหรือสมาคมที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลแรงงานที่อยู่นอกระบบเพื่อเป็ นฐานข้อมูล
ไปใช้ในอนาคตอีกด้วย
3. แรงงานในธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยบางส่วนนัน้ ไม่ได้รบั การเยียวยา
จากภาครัฐ เนื่องจากไม่อยู่ในเงื่อนไขของการเยียวยาของภาครัฐที่ได้ประกาศออกมา ภาครัฐควรมี
การจัดการวิธีการเยียวยากลุ่มของผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ตามความเป็ นจริง โดยควร
เปลี่ยนการเยียวยาจากการสงเคราะห์ผูเ้ ดือดร้อน เป็ นการให้สวัสดิการถ้วนหน้า เพื่อให้ผูท้ ี่ได้รบั
ความเดือดร้อนเข้าถึงการเยียวยาอย่างทั่วถึง โดยภาครัฐควรแจ้งรายละเอียดของผูท้ ่ไี ด้รบั การเยียวยา
ทราบกันโดยทั่วและมีการกระจายการสารวจผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 เพื่อให้ผูท้ ่ีได้รบั
ความเดือดร้อนได้รบั การเยียวยาโดยทั่วถึงกัน
4. นอกจากนีก้ ารสื่อสารจากภาครัฐต่อประชาชนไม่มีความชัดเจน ทาให้
ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความสับสนต่อมาตรการการรับมือต่าง ๆ ที่ภาครัฐได้ประกาศออกมาเพื่อรับมือ
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และประชาชนไม่มีความมั่นใจต่อภาครัฐ โดยธุรกิจ
บริการประเภทนวดแผนไทยก็ได้รบั ผลกระทบตัง้ แต่การประกาศว่าสถานประกอบการนวดแผน
ไทยนัน้ เป็ นพืน้ ที่เสี่ยงสูงต่อการแพร่เชือ้ โควิด -19และได้ถูกสั่งปิ ดให้บริการชั่วคราวเป็ นกลุ่มธุรกิ จ
แรก ๆ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยได้รบั ความเสียหายเป็ นอย่างมากและแรงงาน
ในธุรกิจประเภทนีก้ ็ได้รบั ความเดือดร้อนไปอีกด้วย ในส่วนของมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือเยียวยาต่อ
ธุรกิจนวดแผนไทยก็ยงั ไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ อีกด้วย ภาครัฐจึงควรออกมาสื่อสาร
ด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปั ญหาและจะช่วยเหลือ
ให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤติครัง้ นีไ้ ปให้ได้ (วัชชิรานนท์ ทองเทพ และภานุมาศ สงวนวงษ์, 2563)
วิกฤติโควิด-19ที่เกิดขึน้ สิ่งแรกที่ภาครัฐควรจัดการอย่างเร่งด่วนคือการควบคุม
โรคระบาด โดยภาครัฐ ควรปูพ รมตรวจหาเชื อ้ เพื่อเข้าควบคุม พืน้ ที่เสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 จากนัน้ ควรมีการวางแผนการควบคุมโรคที่จะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต จะทาให้ภาครัฐ
สามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจรุนแรงขึน้ ได้ การประเมินสถานการณ์ของภาครัฐจึงเป็ นส่วนที่
สาคัญสาหรับการเผชิญทัง้ วิกฤติสาธารณสุขและวิกฤติเศรษฐกิจ
1. ภาครัฐควรจัดการกับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยมีการออกนโยบายที่ช่วยคา้ จุน
และฟื ้ นฟูเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์การพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี ้ เพื่อช่วยธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้รบั
ผลกระทบจากวิกฤตินีส้ ามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยเป็ นธุรกิจ
ที่สามารถสร้างรายได้ทงั้ จากคนไทยเองและจากการท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก ภาครัฐควรเร่งจัดการ

73
กับการแพร่ระบาดของโควิด-19เพื่อที่จะสามารถฟื ้ นฟูการท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาเป็ นปกติได้
อีกครัง้ อย่างเร็วที่สดุ
2. สิ่งที่รฐั ควรคานึงถึงที่สดุ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือ การจัดการ
กับระบบสาธารณสุขให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เมื่อมีอาการเจ็บป่ วยจากโรคระบาด ต้องมี
การเตรียมความพร้อมของระบบสาธารณสุข ทัง้ บุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์
ยาที่จาเป็ นในการรักษา จานวนเตียงเพื่อรองรับผูป้ ่ วย และนโยบายที่สามารถแก้ไขปั ญหาสาธารณสุข
ได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ภาครัฐนัน้ สามารถจัดการกับวิกฤตินใี ้ ห้ผ่านพ้นไปได้
3. ภาครัฐควรเร่งจัดหาและฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนและมากที่สุด
เท่าที่จะทาได้ เพื่อที่จะให้สถานการณ์ทุกอย่างกลับมาได้อย่างปกติท่ีสดุ เมื่อมีการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19น้อยลงจะสามารถควบคุมได้ ประชาชนสามารถออกมาใช้ชีวิตได้ปกติ เศรษฐกิจมี
การขับเคลื่อนมากขึน้ ผูค้ นออกมาจับจ่ายใช้สอยทัง้ อุปโภคและบริโภค การเดินทางมากขึน้ ซึ่งรัฐ
ควรเห็นว่าวัคซีนเป็ นหนึ่งปัจจัยสาคัญและรีบจัดหาอย่างเร่งด่วนเพราะสิ่งที่น่าเป็ นห่วงคือโควิด -19
สามารถกลายพันธุไ์ ด้ไวและอาจมีความรุนแรงมากขึน้ หากมีการแพร่ระบาดหนัก ซึ่งจะเป็ นสิ่งที่รฐั
จะควบคุมได้ยากยิ่งกว่า
4. การออกนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจก็เป็ นเรื่องสาคัญในการแก้ไขปั ญหา
เศรษฐกิจที่เกิดขึน้ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ภาครัฐควรกาหนดนโยบายการคลังเพื่อรับมือ
กับปั ญหาการเงินที่รฐั ต้องเผชิญ ทัง้ หนีส้ าธารณะที่รฐั ได้กูย้ ืมมาเพื่อแก้ไขจัดการปั ญหาวิกฤติโค
วิด-19 และยังมีปัญหาเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งจะมีผลต่อการเก็บภาษี
ของประชาชน หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน รัฐควรรับมือกับปั ญหาเศรษฐกิจให้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐอาจจะมีการออกนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจให้กบั ธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยและการท่องเที่ยวโดยอาจจะให้เงินรัฐสนับสนุนเพื่อให้ธุรกิจเหล่านีส้ ามารถออกโปร
โมชันให้บริการลูกค้าในราคาพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้า นอกจากธุรกิจบริการจะได้มีรายได้แล้วภาครัฐ
ก็ยงั ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการหมุนเวียนเงินที่ผเู้ ข้ารับบริการหรือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาได้
อีกด้วย
5. เมื่อเกิดวิกฤติการระบาดของโควิด-19เกิดขึน้ ภาครัฐได้มีการออกมาตรการ
สั่งปิ ดพืน้ ที่เสี่ยงต่าง ๆ ทาให้ประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบมีรายได้นอ้ ยลง มีจานวนผูค้ นที่ตกงานมากขึน้
ธุรกิจหลายอย่างได้รบั ความเสียหาย โดยธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยก็ได้รบั ผลกระทบอย่าง
มาก รัฐได้มีการออกนโยบายมาช่วยภาคธุรกิจเหล่านี ้ โดยการให้กูย้ ืมเพื่อดูแลธุรกิจต่อไป ทาให้
หนีใ้ นภาคธุกิจเพิ่มขึน้ เป็ นจานวนมาก และหนีภาคครัวเรือนก็มีเยอะมากขึน้ ไม่แพ้กนั รัฐควรออก
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นโยบายที่จะช่วยให้ทงั้ ภาคประชาชนและภาคธุรกิจสามารถชะหนีข้ องตนได้ (บัณฑิต นิจถาวร,
2564)
จากการที่ภ าครัฐ ไม่สามารถออกมาตรการและการเยียวยาได้ครอบคลุม กับ
ประชาชนที่ได้รบั ความเดือดร้อนจากวิกฤติครัง้ นี ้ จึงควรมีการปรับปรุงการออกนโยบายต่อไป โดย
สอดคล้องกับระบบนโยบายสาธารณะของ Dunn (1981) ขัน้ ตอนการที่จะสามารถออกนโยบายได้
จะต้องคานึงถึงปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไขก่อน ซึ่งจะได้ดูถึงตัวแปรที่เป็ นความยากง่ายของปั ญหา
(Tractability of The Problem) โดยปั ญหาส่วนใหญ่ท่ีได้นามาวิเคราะห์แล้วนัน้ เป็ นปั ญหาทางด้าน
การเงินที่กระทบต่อสภาพคล่องของธุรกิจนวดแผนไทย เป็ นผลมาจากการสั่งปิ ดกิจการชั่วคราว ทาให้
กิจการนวดแผนไทยขาดรายรับนั่นเอง และในด้านของลูกจ้างในธุรกิจบริการนวดแผนไทยก็ได้รบั
ผลกระทบด้านการเงินเช่นเดียวกัน เพราะไม่สามารถปฏิบตั ิงานของตนได้ จึงขาดรายได้จากอาชีพหลัก
และนอกจากนีม้ าตรการที่ควรออกมาเพื่อควบคุมโรคระบาดนัน้ ก็เป็ นมาตรการที่สาคัญมาก ภาครัฐ
ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและสั่งปิ ดสถานที่ท่ีมีความเสี่ยงสูงชั่วคราว สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่ าเท้า เป็ นอีกหนึ่ง สถานที่ถูกสั่ง ปิ ด
ชั่วคราว ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจเป็ นอย่างมาก และหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เบาลง
ได้มีมาตรการผ่อนปรนและให้กิจการต่าง ๆ สามารถกลับมาดาเนินกิจการได้ภายใต้แนวปฏิบตั ิของ
กระทรวงสาธารณสุข แต่ประชาชนส่วนใหญ่กลัวและกังวลต่อความเสี่ยงที่จะติดเชือ้ โควิด-19 ไม่กล้า
ที่จะดาเนินชีวิตตามปกติอีกครัง้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทย โดยผูท้ ่ีเคยใช้บริการบางส่วนไม่กล้าเข้ามารับบริการนวดแผนไทยหลังจากที่มีมาตรการ
ผ่อนปรนแล้ว เนื่องจากยังมีความกังวลถึงการระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเอง ทาให้มีลกู ค้าเข้ามา
รับบริการนวดแผนไทยน้อยลงซึ่งส่งผลต่อธุรกิจอีกด้วย ทางภาครัฐจึงได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาต่าง ๆ ทัง้ เจ้าของสถานประกอบการและลูกจ้างและออกมาตรการแนวทางการปฏิบตั ิ
ตนเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคานึงถึงความยากง่ายของปัญหาแล้วได้พยายาม
หามาตรการที่สอดคล้องกับตัวแปรที่เป็ นสมรรถนะของกฎหมายในการกาหนดโครงสร้างการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิ (Ability of Statue to Structure Implementation) และตัวแปรสภาพแวดล้อมที่มีผล
ต่อการนานโยบายไปปฏิบตั ิหรือเป็ นตัวแปรที่ไม่ ใช่กฎหมาย (Non-statutory Variables Affecting
Implementation) โดย 3 ตัวแปรนีจ้ ะส่งกระทบให้เกิดนโยบายสาธารณะเกิดขึน้ นั่นเอง จากนัน้ ได้
มีการนานโยบายออกมาปฏิบตั ิตามกระบวนการ ดังนี ้
1. ผลผลิต นโยบายของหน่ว ยปฏิบ ัติง าน นโยบายแรกที่ไ ด้อ อกมาเพื่ อ ลด
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คือ การสั่งปิ ดสถานที่ท่มี ีความเสี่ยงชั่วคราว ส่งผลให้สถานประกอบการ
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เพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่ าเท้า ต้องปิ ดกิจการชั่วคราว จากนัน้
ภาครัฐ ได้ออกนโยบายมาเพื่อเยียวยาปั ญหาให้กับเจ้าของสถานประกอบการและลูกจ้าง โดยมี
การช่วยเหลือดังประกาศฉบับที่ 22 และ 26 ของกระทรวงการคลังในปี 2563 มาตรการดูแลและ
เยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 1
และ 2 โดยได้ช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินแก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบหลายข้อด้วยกัน
เช่ น การให้สิ นเชื่ อดอกเบีย้ ต่ า การพักเงิ นต้นลดตอกเบี ้ย ขยายเวลาการชาระหนี ้ สินเชื่ อเพื่อ
ส่งเสริมการจ้า งงานของประกัน สัง คมเพื่อ สนับ สนุน การจ้า งงานลูก จ้า งในระบบประกันสังคม
ลดอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เป็ นต้น และยังมีการที่ช่วยลดภาระ
ทางการเงิ น อี ก ด้ว ย เช่ น ลดเงิ น สมทบเข้า กองทุน ประกัน สัง คมของนายจ้า ง บรรเทาภาระ
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการในส่วนราชการและรัฐวิสากิจ บรรเทาภาระการจ่ายค่านา้ ค่าไฟและคืน
ค่าประกันการใช้ไฟ เป็ นต้น ในส่วนของการช่วยเหลือลูกจ้างนัน้ ได้มีมาตรการช่วยเหลือสภาพคล่อง
ทางการเงินเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะโครงการเราไม่ทิง้ กัน มีการสนับสนุนเงิน คนละ 5,000 บาทต่อ
เดือน เป็ นระยะเวลา 3 เดือน และยังมี การช่ วยเหลือข้ออื่น เช่ น สินเชื่ อฉุกเฉิ น และมี มาตรการ
ลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น การบรรเทาการค่ า นา้ ค่ า ไฟและคื น ค่ า ประกัน การใช้ไ ฟ ลดเงิ น สมทบ
เข้า กองทุน ประกัน สัง คมของลูก จ้า ง ยืดระยะเวลาการเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา เป็ นต้น
และในด้านมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีการ
ประกาศคู่มืออกมาเพื่อให้เจ้าของสถานประกอบการธุรกิจบริการนวดแผนไทยได้ปฏิบัติตามเพื่ อ
ลดโอกาสเสี่ยงการติดเชือ้ ทัง้ ตัวของลูกจ้างเองและสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
นวดอีกด้วย
2. การปฏิบ ัติต ามนโยบายของกลุ่ม จากการที่ส่ัง ปิ ด สถานที่เ สี่ย งสู ง แล้ว
สถานประกอบการธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยต้องปิ ดการดาเนินกิจการเป็ นระยะเวลา 3 เดือน
และหลังจากที่ได้มีการประกาศนโยบายการเยียวยาออกมาแล้ว ได้มีการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่รฐั
เพื่อที่จะทาการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รบั ความเดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19 ตามนโยบาย
ที่ออกมาอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถรับการเยียวยาได้ท่ วั ถึงและครอบคลุมที่สุด
โดยมีการประกาศและประชาสัมพันธ์ ให้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็ นการประกาศ
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ รวมไปถึงสื่อโซเชียลต่าง ๆ ซึ่งระหว่างที่ดาเนินอาจมีอปุ สรรคหลายอย่าง
ในการช่วยเหลือ ส่วนใหญ่จะเป็ นการทาความเข้าใจกับประชาชนที่ตอ้ งการรับการเยียวยาให้เข้าใจ
ถึงมาตรการและข้อปฏิบตั ิต่าง ๆ เพื่อที่จะเข้าถึงการช่วยเหลืออย่างถูกต้องครบถ้วน
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3. ผลกระทบที่แ ท้จ ริง ของผลผลิต นโยบาย การออกมาตรการสั่ง ปิ ด สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่ าเท้านัน้ ส่งผลให้แรงงาน
ในธุรกิจประเภทนีไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนเป็ นจานวนมากเนื่องจากขาดรายได้หลัก และในด้านของ
การเยียวยา จากการที่ได้ดาเนินการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
พบว่า มีปัญหาในการช่วยเหลือหลายรูปแบบมาก อย่างเช่น การลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิง้ กัน
ซึ่งเป็ นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ สิ่งที่เป็ นปั ญหาคือ ประชาชนส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง ทาให้มีปัญหาการลงทะเบี ยน
เพื่อรับสิทธิ์ นอกจากนีย้ งั มีปัญหาด้านการทาความเข้าใจกับเกณฑ์การให้สิทธิ์ต่าง ๆ ที่ประชาชน
บางส่วนมีความเข้าใจผิด ทาให้ไม่ได้รบั สิทธิ์ท่ีควรจะได้ สิ่งที่เป็ นปั ญหามากกว่านัน้ คือประชาชนที่
ได้รบั ความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ส่วนหนึ่งไม่ได้รบั การเยียวยาใด ๆ จากทางรัฐบาลเลย
เป็ นเพราะเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยานัน้ ไม่ครอบคลุมถึงคนกลุ่มนีน้ ่ นั เอง จาวนเงินเยียวยาประชาชน
และการช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินอื่น ๆ ยังมีปัญหาว่าไม่เพียงพอต่อการดารงชีพในช่วงวิกฤต
โควิด-19 และจากการออกแนวทางปฏิบัติเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื อ้ โควิด -19 นั้น
สถานประกอบการและประชาชนส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในด้านเจ้าของสถาน
ประกอบการนวดแผนไทยได้รบั ผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่าย และต้นทุนของการดาเนินกิจการสูงขึน้
จากเดิม เนื่องจากต้องรักษามาตรฐานความสะอาดและเพิ่มการปฏิบตั ิตามที่รฐั ได้ประกาศออกมา
ทาให้มีตน้ ทุนที่ตอ้ งจ่ายสาหรับส่วนการทาความสะอาดเพิ่มขึน้
4. การรับรู ผ้ ลกระทบของผลผลิตนโยบาย การประกาศหยุดให้กิจการชั่วคราว
ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่ าเท้านัน้
ทาให้แรงงานในธุรกิจประเภทนีอ้ อกมาร้องเรียนเพื่อให้ภาครัฐได้ทบทวนการสั่งปิ ดอีกครัง้ เพราะ
สถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย ไม่ใช่สถานที่เสี่ยงสูง และเมื่อการเยียวยามีปัญหาและติดขัด
บางอย่าง ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนได้ครบทุกคนนัน้ ทาให้มีการร้องเรียนของผูท้ ่เี ดือดร้อน
ต่อหน่วยงานรัฐ ออกมา ทางหน่วยงานไม่นิ่ง นอนใจที่ จ ะรับเรื่องร้องทุกข์นีน้ ามาแก้ไ ขปั ญ หา
โดยจะสามารถเห็นได้จากข่าวนาเสนอออกมาหลังจากที่ออกมาตรการเยียวยามาสักพัก มีผเู้ ดือดร้อน
ส่ว นหนึ่ง ที่ ไ ม่ไ ด้ร ับ การเยีย วยาไปร้อ งเรีย นตามสานัก งานหรือ หน่ว ยงานรัฐ ที่ ต นต้อ งการรับ
การเยียวยานัน้ โดยเจ้าหน้าที่รฐั ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนแล้วเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สดุ
5. การปรับปรุงนโยบาย เมื่อทางภาครัฐได้รบั การร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ที่ประชาชน
ได้ส่งเข้ามา จาเป็ นที่จะต้องมีการแก้ไขในอนาคตเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนให้ ได้
มากที่สุด โดยการกลับไปทบทวนนโยบายที่ออกไปนัน้ ว่าบกพร่องส่วนไหน ควรแก้หรือปรับปรุ ง
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อย่างไรบ้าง และควรมีการวางแผนนโยบายในอนาคตเผื่อในอนาคตจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาด
กลับมารุนแรงอีกครัง้ จากปั ญหาที่แรงงานในธุรกิจบริก ารประเภทนวดแผนไทยต้องการให้แก้ไข
อย่างแรกคือ การออกคาสั่งปิ ดสถานที่เสี่ยงสูงชั่วคราวและได้รวมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา
และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่ าเท้าไว้ดว้ ยนัน้ อยากให้ทบทวนอีกครัง้ ว่าเป็ นสถานที่
เสี่ยงสูงอย่างที่ได้ปะเมินไว้หรือไม่ และในด้านของการเยียวยาผูป้ ระกอบการที่ไม่ครอบคลุม บาง
กิจการไม่ได้รบั การช่วยเหลือเยียวยาใด ๆ เนื่องจากไม่เหมาะสมกับกิจการของตน บางกิจการไม่ได้
ต้องการสินเชื่อ ดอกเบีย้ ต่า ในด้านของลูกจ้างในธุรกิจนวดแผนไทย การช่วยเหลือเยียวยาด้าน
การเงินนัน้ ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ และมีลกู จ้างอีกเป็ นจานวนมากที่ไม่ได้รบั การช่วยเหลือใด ๆ
จากภาครัฐ เลย ทั้ง ที่เ ป็ นผูท้ ี่ไ ด้ร บั ความเดือ ดร้อ นจริง ซึ่ง รัฐ ควรกลับไปพิจ ารณาถึง นโยบาย
การช่วยเหลือส่วนนีอ้ ีกครัง้
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาและการเยียวยาของภาครัฐต่อวิกฤติโควิด19 ต่อธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยทีผ่ ่านมา
ประเทศไทยมีการเผชิญกับวิกฤติโควิด -19ได้ระยะหนึ่ง แล้ว และภาครัฐได้มี
การออกนโยบายต่าง ๆ มาเยียวยาทัง้ ภาคประชานและภาคธุรกิจแต่ประชาชนส่วนใหญ่มีการเรียกร้อง
ว่าการเยียวยาของภาครัฐ นั้นยัง ไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิตในช่วงที่ยัง มีการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 และไม่สามารถออกมาทางานได้ตามปกติ โดยธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยนัน้
ได้รบั ผลกระทบอย่างมาก ทัง้ เจ้าของธุรกิจและแรงงานในธุรกิจต่างได้รบั เยียวยาที่ไม่เพียงพอด้วย
เช่นกกัน ซึ่งสามารถแยกออกได้หลายประเด็น ดังนี ้
1. ภาครัฐ ไม่ได้มีสารวจที่จ ริงจังถึงการประเมินให้สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่ าเท้าเป็ นพืน้ ที่ท่ีมีความเสี่ยงในการแพร่
เชือ้ สูงและมีคาสั่งปิ ดสถานประกอบการชั่วคราวเป็ นกลุม่ แรก ซึ่งความจริงแล้วสถานประกอบการกลุ่มนี ้
มีมาตรฐานการความสะอาดและที่ผ่านมาไม่มีผตู้ ิดเชือ้ คนใดติดเชือ้ โควิด-19 จากสถานประกอบการ
ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย ภาครัฐควรพิจารณาความเสี่ยงของสถานประกอบการนวดแผนไทย
อีกครัง้
2. จากการออกมาตรการเยียวยาต่อผูป้ ระกอบการและแรงงานในธุรกิจบริการ
ประเภทนวดแผนไทยนัน้ ยังมีบคุ คลกลุม่ นีอ้ ีกจานวนมากที่ยงั ไม่ได้รบั การเยียวยา ทัง้ กลุม่ ทีมีคณ
ุ สมบัติ
ไม่ตรงกับเงื่อนไขของการเยียวยา การเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีหรือรู ปแบบที่ภาครัฐให้ลงทะเบียนรับ
การเยียวยา แรงงานบางกลุ่มอยู่นอกระบบแรงงานของรัฐจึงมีการตกหล่นไม่ได้รบั การเยียวยา
นอกจากนีก้ ลุม่ ที่ได้รบั การเยียวยา เช่น กลุ่มที่เป็ นผูป้ ระกันตนม.33 ได้รบั การเยียวยาจากประกันสังคม
แต่ไม่เพียงพอต่อกการดารงชีวิตในช่วงที่ตอ้ งหยุดงานและขาดรายได้ ภาครัฐควรเพิ่ มจานวนเงิน
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เยียวยาให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ ในปั จ จุบัน นอกจากนีผ้ ูป้ ระกาอบการส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รบั
การเยียวยาอย่างทั่วถึงเนื่องจากมาตรการการเยียวยาที่ออกมาไม่ครอบคลุมและไม่เหมาะสมกับ
ธุรกิจของตน
3. ภาครัฐมีการออกมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19ได้ไม่มี
ประสิทธิภาพพอ มีการประเมินสถานรการณ์ต่าไปทาให้ไม่สามารถควบคุมโรคระบาดได้ ต้องมี
การสั่งล็อคดาวน์หลายรอบ ประชาชนไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ปกติและหลายธุรกิจต้องปิ ด
ให้บริการชั่วคราว สร้างความเสียหายเป็ นอย่างมากต่อเศรษฐกิจ มีหนีส้ ินภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน
สูงขึน้ เกิดวิกฤติการว่างงานของประชาชนเพิ่มขึน้ สูงมาก ภาครัฐควรออกมาตรการที่เร่งด่วนและมี
ประสิทธิภาพมากกพอสาหรับแก้ไขวิกฤตินี ้ เช่น การปูพรมตรวจหาผูต้ ิดเชือ้ การจัดหาวัคซีนให้เพียงพอ
การระดมฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน
แนวทางช่วยเหลือเยียวยาและการรับมือของผู้ประกอบการธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยหลังการระบาดของโรคโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริการ
ประเภทนวดแผนไทยเป็ นอย่างมาก ทาให้สถานประกอบการนวดแผนไทยนัน้ มีปัญหาด้านการบริการ
จัดการต่าง ๆ เพื่อปรับตัวรับมื อกับสถานการณ์วิกฤตินี ้ และต้อ งปฏิบ ตั ิต ามคาสั่ง มาตรการที่
ออกมาอย่ า งเคร่ง ครัด เพื่ อ ที่ จ ะรัก ษามาตรฐานการให้บ ริก ารกับ ลู ก ค้า ต่ อ ไป เจ้า ของสถาน
ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารงานตามแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจของ Nicholas
Bahr (2020) ซึ่งเป็ น หนึ่ง แนวทางการวางแผนบริห ารงานภายใต้ส ถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาด
ของโรคโควิด-19 โดยมี การวางแผนงาน ดังนี ้
1. การวางแผนเมื่อมีการกลับมาเปิ ดดาเนินกิจการอีกครัง้ หลังจากมีมาตรการ
ผ่อนปรน อาจมีการเตรียมตัวพนักงานในสถานบริการนวดแผนไทยให้กกั ตัวก่อนกลับมาทางาน 14
วัน และตรวจสุขภาพของพนักงานให้บริการนวดแผนไทยว่ามี สุขภาพแข็งแรงดี ให้การอบรม
พนักงานในสถานบริการนวดแผนไทยทุกคนถึงข้อปฏิบตั ิต่าง ๆ ตามที่กระทรวงสาธรณสุขประกาศ
ออกมา มีการเตรียมฆ่ าเชือ้ ภายในสถานประกอบการและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เพื่อความมั่นใจของพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการว่ามีความปลอดภัย
2. สร้างระบบการบริหารจัดการอย่างชัดเจน มีการปรับตัวต่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อยู่เสมอ และสร้างข้อปฏิบตั ิงานที่ ชัดเจน สามารถปรับเปลี่ยน
ตลอดเวลาตามสถานการณ์และคอยประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 อยู่เสมอ
แม้ว่าในประเทศไทยจะมีการแพร่ระบาดที่ไม่รุนแรงแต่ต่างประเทศยังมีการแพร่ระบาดรุนแรงและ
ยังไม่เบาลง จึงไม่ควรนิ่งนอนใจ
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3. ดาเนินการประเมินความเสี่ยงใหม่อยู่เสมอ ติดตามข่าวสารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ตลอด เพื่อประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ หากมีการกลับมาแพร่ระบาด
อีกครัง้ ว่าควรมีการสร้างนโยบายหรือข้อปฏิบตั ิใดเพื่อใช้ในสถานประกอบการของตน มีการตรวจ
สุขภาพของพนักงานในความดูแลของตนอย่างสม่าเสมอ และทาการคัดกรองและแบบสอบถาม
กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนวดแผนไทยทุกคน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
4. การบริหารจัดการสินค้าและอุปกรณ์ท่ีให้บริการลูกค้าที่เข้ามารับบริการ
นวดแผนไทยก็เป็ นสิ่งสาคัญในงานบริการ เจ้าของสถานประกอบการต้องคาถึงตรงนีด้ ว้ ยว่าได้มี
การกักตุน สิน ค้าเพียงพอต่อ การให้บริก ารหรือไม่ หากสายการผลิต สินค้าต้องหยุดชะงักจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งหากไม่เพียงพอจะทาให้มีผลกระทบต่อการให้บริการนวดแผนไทย
กับลูกค้า
5. หากในอนาคตมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รุ นแรงอีกครัง้ อาจมี
การสั่งปิ ดสถานที่ท่มี ีความเสี่ยงในการแพร่เชือ้ สูง เมื่ออยู่ในช่วงที่มีการประกาศปิ ดสถานประกอบการ
ชั่วคราว ควรดูแลบารุงรักษาสภาพสถานประกอบการของท่านให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่ควรปล่อยให้
ทรุดโทรม เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเปิ ดดาเนินกิจการอีกครัง้ หากมีมาตรการผ่อนปรนออกมา
6. ใช้เวลาในช่วงปิ ดสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะและ
องค์ความรูต้ ่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั ธุรกิจของตน มีการเตรียมอบรมพนักงานในสถานประกอบการ
นวดแผนไทยทุกคนในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 หรือฝึ กอบรมพนักงาน
นวดแผนไทยเพื่อพัฒนาทักษะในวิชาชีพเพิ่มเติม เพิ่มความรูใ้ นการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดออนไลน์
เปลี่ยนช่วงเวลาที่เป็ นวิกฤติให้เป็ นช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพได้
หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 มาสักระยะ การใช้ชีวิตประจาวันของ
ทุกคน จาเป็ นต้องป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชือ้ โควิด -19 การดาเนินชีวิตจึงเปลี่ยนไป จึงเกิดแนวคิด
การใช้ชีวิตปกติใหม่หรือ New Normal ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตประจาวันเท่านัน้ ในด้าน
ธุรกิจก็สามารถนามาปรับเปลี่ยนเพื่อปรับตัวกับสถานการณ์ปัจจุบนั ได้ดว้ ย โดยสถานประกอบการ
บริการนวดแผนไทย สามารถปรับตัวให้ตรงกับแนวทางความปกติใหม่หรือ New Normal ได้เช่นเดียวกัน
1. การใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการทาการตลาดออนไลน์ ทา
เว็บไซต์หรือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โปรโมทร้านให้น่าสนใจ หรือจะประกาศโปรโมชั่นราคา
พิเศษ ซึ่งสามารถเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่งและยังเป็ นช่องทางที่สามารถเข้าถึง
คนทั่วไปในยุคนีไ้ ด้ง่าย เพราะคนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงสังคมออนไลน์และนิยมเสพสื่อต่าง ๆ
ผ่านสังคมออนไลน์มากขึน้
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2. การเว้นระยะห่างทางสังคมของผูค้ นในสังคม เป็ นการลดการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ซึ่งเจ้าของสถานประกอบการสามารถนามาใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
สาหรับพนักงานนวดแผนไทยให้บริการนวดแผนไทยกับลูกค้า มีการระวังและรักษาระยะห่างตาม
สมควรและมีการป้องกันตนเองโดยการใส่ หน้ากากอนามัยทัง้ พนักงานนวดและลูกค้า และสวม
เครื่องป้องกันต่าง ๆ ตามแนวทางการปฏิบตั ิของกระทรวงสาธรณสุขเพื่อลดโอกาสการแพร่เชือ้ โค
วิด-19 และเพื่อความสบายใจของพนักงานนวดแผนไทยและลูกค้าที่รบั บริการ
3. การดูแลใส่ใจสุขภาพทัง้ ตัวเองและพนักงานในสถานประกอบการนวดแผนไทย
ทุกคน หมั่นตรวจเช็คสุขภาพกันอยู่เสมอเพื่อลดโอกาสการแพร่เชือ้ โควิด -19 ให้ใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานประกอบการ มีการเตรียมแอลกอฮอล์เจล ล้างมืออยู่สม่าเสมอ
4. ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี ้ ทาให้เศรษฐกิจทั่วโลกแย่ลงและ
ไม่มีความแน่นอน การคิดจะลงทุนใหม่หรือขยับขยายสถานประกอบการ ควรระมัดระวังในการลงทุน
ควรมีการประเมินความพร้อมของตนเองและประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์เศรษฐกิจด้วย
5. การสร้างสมดุลชีวิตเป็ นการสร้างความปกติใหม่ในการดาเนินชีวิตในด้าน
การทางาน สถานประกอบการธุรกิจบริการนวดแผนไทยบางที่มีนโยบายของทางร้านให้พนักงาน
มีช่ วั โมงการทางานน้อยลงเพื่อลดความแออัดในสถานที่และเพิ่มระยะห่างทางสังคม หรือลดจานวน
วันในการทางานลง ทาให้มีเวลาว่างในการใช้ชีวิตที่บา้ นและครอบครัวมากขึน้
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยต่อภาครัฐ
1. ภาครัฐควรลงมาสารวจจริงจังถึงการประเมินให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่ าเท้าเป็ นพืน้ ที่ท่มี ีความเสี่ยงในการแพร่เชือ้ สูงและ
มีคาสั่ง ปิ ดสถานประกอบการชั่วคราวเป็ นกลุ่มแรก ซึ่ง ความจริงแล้วสถานประกอบการกลุ่มนี ้
มีมาตรฐานการความสะอาดและที่ผ่านมาไม่มีผตู้ ิดเชือ้ คนใดติดเชือ้ โควิด-19 จากสถานประกอบการ
ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทย
2. รัฐควรกาหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผูป้ ระกอบการและลูกจ้างในธุรกิจบริการ
ประเภทนวดแผนไทยให้ครอบคลุมและเหมาะสมมากกว่านี ้ เพราะมาตรการเยี ยวยาที่ผ่านมายังมี
เจ้าของสถานประกอบการและลูกจ้างในธุรกิจนวดแผนไทยจานวนมากยังไม่ได้รบั การเยียวยาใด ๆ
จากภาครัฐเลย เนื่องจากมาตรการที่ออกมานัน้ ไม่เหมาะสมกับกิจการและเกณฑ์การช่วยเหลือ
ไม่ครอบคลุมแรงงานกลุม่ นี ้
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3. ควรทบทวนมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาว่าเพียงพอต่อการดารงชีพของประชาชน
ที่เดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19 หรือไม่ การช่วยเหลือเงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ทงิ ้ กัน ควรเพิ่ม
เงินช่วยเหลือเยียวยาให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบนั ที่สงู ขึน้ เรื่อง ๆ
4. ควรมีการวางแผนในอนาคตเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ มีการเตรียม
มาตรการสาหรับควบคุมโรคระบาดที่มีประสิทธิภาพ ควรเป็ นมาตรการที่กระทบกับความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนน้อยที่สุด และมีมาตรการเยียวยาประชาชนที่ดีกว่านี ้ ให้ครอบคลุมถึงทุกคนและเพียงพอ
กับการดารงชีพ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยต่อนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยควรมีการวางแผนธุรกิจที่สามารถปรับตัวและรับมือกับการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอด เนื่องจากไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีการกลับมาแพร่ระบาดอีกครัง้
เมื่อไหร่
2. เจ้าของสถานประกอบการนวดแผนไทยควรมีการกาหนดนโยบายและข้อปฏิบตั ิ
ของพนักงานอย่างเคร่ง ครัดภายใต้แนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดโอกาสใน
การแพร่เชื่อโควิด-19 และสร้างความมั่นใจระหว่างพนักงานให้บริการนวดแผนไทยกับลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บริการอีกด้วย
3. ควรมีการกาหนดนโยบายชดเชยเยียวลูกจ้างของตนอย่างชัดเจน ในกรณีเลิกจ้างงาน
4. การคาดการณ์ของนักวิชาการได้กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะยังอยู่
ไปสักพัก เจ้าของสถานประกอบการบริการนวดแผนไทยสามารถปรับตัวและวางแผนการดาเนินธุรกิจ
ภายใต้แนวคิดการใช้ชีวิตปกติใหม่หรือ New Normal ซึ่ง สามารถปรับ เปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
การใช้ชีวิตประจาวันได้ไม่ยาก
ปั ญหาและอุปสรรคในการทางานวิจัย
1. ในช่วงที่ทาการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการหรือผูม้ ีอานาจ
กระทาแทนนายจ้าง ลูกจ้างหรือผูใ้ ช้แรงงาน และเจ้าหน้าที่แรงงานหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
เป็ นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทาให้มีอุปสรรคในการนัดสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล
เนื่องจากการพบปะที่ตอ้ งมีระยะห่างทางสังคมเพื่อลดโอกาสการแพร่เชือ้
2. การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนีเ้ ป็ นเพียงส่วนหนึ่งของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด
ทาให้ความคิดเห็นในบทสัมภาษณ์อาจมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริงไปบ้าง ตามทัศนคติ
ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กลุม่ นี ้
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของผูท้ ่เี ข้ามาใช้บริการนวดหรือผูท้ ่ีเคยใช้บริการนวดแผนไทย
เพื่อจะได้ศึกษาปั ญหาอีกแง่มมุ หนึ่งของผูใ้ ช้บ ริการนวดแผนไทยได้พ บเจอ และนามาวิเคราะห์
ข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษามากขึน้
2. ควรเก็บข้อมูลผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ท่อี ยู่นอกพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครด้วย เพื่อศึกษาผลกระทบ
จากวิกฤติโควิด-19 ในวงกว้างมากกว่านีแ้ ละการวิเคราะห์แนวทางการเยียวจะได้ครอบคลุมต่อ
สถานประกอบการนอกพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
3. ในการสัมภาษณ์ช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการให้สัมภาษณ์ผ่านช่อ งทางที่ลดการพบปะกัน เช่ น การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การทา
แบบสอบถามออนไลน์ เป็ นต้น

บรรณานุ กรม

บรรณานุกรม
Bies, W., & Zacharia, L. (2007). Medical tourism: Outsourcing surgery. Mathematical and
Computer Modeling, 46, 1144 - 1159.
Bookman, M. Z., & Bookman, K. R. (2007). Medical tourism in developing countries. New
York: Palgrave Macmillan.
Burkett, B. W. (2007). Canadian Labour Law. London: BNA Books.
Carrera, P. M., & Bridges, F. P. (2006). Globalization and healthcare: Understanding health
care and medical tourism. Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes
Research, 6, 447-454.
Forgione, D. A., & Smith, P. C. (2007). Medical tourism and its impact on the US health
care system. Journal of Health Care Finance, 34(1), 27 - 35.
Horowitz, & Rosensweig. (2007). Medical Tourism: Globalization of the Healthcare
Marketplace. MedGenMed: Medscape general medicine, 9(4), 33.
Matto, & Rathindran. (2006). Measuring Services Trade Liberalization and Its Impact on
Economic Growth: An Illustration. Journal of Economic Integration, 21, 64-98.
Morrison, T. (2005). Staff supervision in social care. Brighton: Pavilion.
Ramirez, d. A., A. B.,. (2007). Patients without borders: The emergence of medical tourism.
International Journal of Health Services, 37(1), 193 -198.
Tourism Research and Marketing. (2006). Medical Tourism: A Global Analysis. London:
ATLAS.
Travel Exhibitions. (2007). Touring exhibitions. From agreement to exhibition. Retrieved on
May 15, 2020, From https://www.traveldailynews.asia/index.php/tourism-exhibitionscalendar-2007
United States Congress Senate Special Committee on Aging. (2006). Retrieved on May 15,
2020, From https://www.aging.senate.gov/about/ranking-member
เสาวณี จันทะพงษ์ และคณะ. (2563). ผลวิกฤต COVID-19 กับธุรกิจเทรนด์ใหม่ การขนส่งภายใต้
Next Normal. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2563, จาก https://www.bot.or.th/Thai/
ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_14Apr2020.aspx

84
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สานักการค้าบริการและการลงทุน. (2554). ธุรกิจบริการ. นนทบุรี:
สปาและนวดไทย.
นัฐวดี แดงอินทร์. (2555). ปั จจัยทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่มีต่อการใช้บริการธุรกิจ
นวดแผนไทย ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. (ปริญญานิพนธ์ บธ.ม บริหารธุรกิจ).
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ยะลา.
ปทิตตา ตันติเวชคุล. (2546). การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. จุลสารการท่องเที่ยว, 22(1).
มณฑิรา เกียรติถาวรนันท์. (2558). การจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้วิกฤตการณ์ทาง
การเมืองและความไม่สงบในจังหวัดสงขลา. (ปริญญานิพนธ์ บธ.ม. การจัดการการ
ท่องเที่ยว). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.
ศิรลิ กั ษณ์ ฮัว้ รุง่ เรือง. (2550). การนาความรูแ้ ละทักษะฝี มือไปใช้ประโยชน์ของผูผ้ ่านการฝึ กอบรม
หลักสูตรนวดแผนไทยของสถาบนพัฒนาฝี มือแรงงานภาค 3 ชลบุรี. (ปริญญานิพนธ์ รปม.
การบริหารงานท้องถิ่น). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
ศูนย์วิจยั กสิกรไทย. (2555). รายงานการวิจยั ข้อมูลการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจยั กสิกรไทย.
ศูนย์วิจยั กสิกรไทย. (2558). การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอาเชียนปี 55: สร้างรายได้สะพัดในไทยกว่า
25,000 ล้านบาท. สืบค้นเมื่อ 26 มิถนุ ายน 2563, จาก http://www.thai-aec.com/616

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์ทใี่ ช้ในการเก็บข้อมูล
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แบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทยในเขตกรุ งเทพมหานครจากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19
แบบสอบถามฉบับนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์ เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง
การช่วยเหลื อเยียวยาต่ อแรงงานธุ รกิจบริการประเภทนวดแผนไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร จาก
ผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ จัดทาเพื่อรวบรวม
ข้อมูลปั ญหาแรงงานธุร กิจ บริก ารประเภทนวดแผนไทยในเขตกรุ ง เทพมหานครจากที่ไ ด้รบั
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 เพื่อเป็ นแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาให้กบั ธุรกิจบริการประเภท
นวดแผนไทย
โดยแบบสัมภาษณ์จะแบบออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นและแนวทางการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่แรงงาน/เจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและแนวทางการช่วยเหลือจากนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ/
ผูม้ ีอานาจกระทาแทนนายจ้าง
ส่วนที่ 3 ปัญหา ผลกระทบและความคิดเห็นจากลูกจ้าง/ผูใ้ ช้แรงงาน
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คาถามสาหรับเจ้าหน้าทีแ่ รงงาน/เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
1. ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………
ตาแหน่ง…………………………………………………………………………………………...
อายุ................ปี ระดับการศึกษา.........................................สถานภาพสมรส.......................
หน่วยงาน.................................................................................ระยะเวลาที่ทางาน.............ปี
2. ลูกจ้างธุรกิจนวดแผนไทยในพืน้ ที่ของท่านที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ประสบปัญหา
ลักษณะใดบ้าง
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานของท่านได้ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างในธุรกิจนวดแผนไทยที่ได้รบั ผลกระทบจาก
วิกฤติโควิด-19 อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
4. แรงงานที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พอใจในการช่วยเหลือจากหน่วยงานของท่านเรื่อง
ใดบ้าง มากน้อยเพียงใด เพราะอะไร
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
5. ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างหรือไม่
 มี (ระบุเรื่องที่ท่านประสบ สาเหตุ และการแก้ปัญหา)
เรื่องที่สบคือ
1)…………………………………………………………………………………………………......
สาเหตุ………………………………………………………………………………………………...
การแก้ปัญหา………………………………………………………………………………………...
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2)…………………………………………………………………………………………………......
สาเหตุ………………………………………………………………………………………………...
การแก้ปัญหา………………………………………………………………………………………...
2)…………………………………………………………………………………………………......
สาเหตุ………………………………………………………………………………………………...
การแก้ปัญหา………………………………………………………………………………………...
 ไม่มี (เนื่องจาก)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
6. ท่านคิดว่าขณะนีค้ วามช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานหรือภาครัฐให้กบั ลูกจ้างที่ได้รบั ผลกระทบ
จากโควิด-19 เพียงพอหรือไม่ เพราะอะไร
 เพียงพอ (เนื่องจาก)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
 ไม่เพียงพอ (เนื่องจาก)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
7. หน่วยงานของท่านได้มีการวางแผนหรือกาหนดนโยบายใดบ้างให้กบั ธุรกิจนวดแผนไทยหลัง
รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้เปิ ดดาเนินการได้ตามปกติ
………………………………………………………………………………………………………..
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คาถามสาหรับนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ/ผู้มีอานาจกระทาแทนนายจ้าง
1. ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………….....................................
ตาแหน่ง............................................................................................อายุ.........................ปี
2. ชื่อสถานประกอบการ..........................................................................................................
3. สถานที่ตงั้ ของสถานประกอบการ..........................................................................................
4. สถานประกอบกิจการนีเ้ ริ่มดาเนินกิจการครัง้ แรกในปี พ.ศ......................................................
หลังจากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนได้เปิ ดดาเนินการเดือน........................................................
5. ท่านมีลกู จ้างจานวน...........................คน ก่อนได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
ปัจจุบนั ท่านมีลกู จ้าง จานวน.........................คน หลังได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
6. กิจการของท่านได้รบั ผลกระทบอย่างไรบ้าง.........................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
มูลค่าความเสียหายที่ได้จากวิกฤติโควิด-19...............................................................................
7. ลูกจ้างในสถานประกอบการท่านได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนใหญ่ประสบปั ญหาเกี่ยวกับ
เรื่องใด....................................................................................................................................
8. ท่านให้ความช่วยเหลือลูกจ้างของท่านหรือไม่
 ให้ (ระบุความช่วยเหลือที่ท่านให้กบั
ลูกจ้าง).........................................................................…………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
 ไม่ให้(เนื่องจาก)................................................................................................................
………………….……………………………………………………………………………………
9. ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการให้ความช่วยลูกจ้างหรือไม่
 มี (ระบุเรื่องที่ท่านประสบ สาเหตุ และการแก้ปัญหา)
เรื่องที่สบคือ
1)...........................................................................................................................................
สาเหตุ………………………………………………………………………………………………...
การแก้ปัญหา………………………………………………………………………………………...
2)...........................................................................................................................................
สาเหตุ………………………………………………………………………………………………...
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การแก้ปัญหา………………………………………………………………………………………...
3)...........................................................................................................................................
สาเหตุ………………………………………………………………………………………………...
การแก้ปัญหา………………………………………………………………………………………...
 ไม่มี (เนื่องจาก)
..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
10. ท่านได้มีการวางแผนหรือกาหนดนโยบายใดบ้างหลังรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้เปิ ด
ดาเนินการได้ตามปกติให้กบั ธุรกิจของท่าน
..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
11. ท่านคิดว่าในอนาคตธุรกิจของท่านควรจะมีโครงการอะไรบ้างที่จะมาช่วยเหลือลูกจ้าที่ประสบ
ปัญหาหรือได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
1)...........................................................................................................................................
เพราะ.....................................................................................................................................
2)...........................................................................................................................................
เพราะ.....................................................................................................................................
12. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อธุรกิจของท่าน
หรือไม่
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ.....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
13. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือผูใ้ ช้แรงงานเพียงพอหรือไม่
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ

92
เพราะ.....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
14. ภาครัฐได้เข้ามีสว่ นช่วยเหลือสถานประกอบการท่านหรือไม่ อย่างไร
 มี (ระบุความช่วยเหลือ) …………………………………………………………………….....
 ไม่มี (ระบุเหตุผล).............................................................................................................
15. หลังผ่านวิกฤติโควิด-19 ลูกจ้างในสถานประกอบการของท่านมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่อง
ใดบ้าง
1).............................................................................................................................
2).............................................................................................................................
3).............................................................................................................................
4).............................................................................................................................
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คาถามสาหรับลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านทางานที่ (ระบุช่ือและสถานที่).....................................................
………………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่ง....................................................................รายได้....................................บาท/เดือ น
2. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
 ว่างงาน
 ทางาน (ระบุช่ือสถานที่ทางาน).........................................................................................
ตาแหน่ง.....................................................................รายได้..............................บาท/เดือน
3. ปัจจุบนั ท่านมีอายุ.............................ปี
4. ท่านสาเร็จการศึกษาสูดสุดในระดับใด..................................................
5. สถานภาพสมรสของท่าน.....................................................................
กรณีสมรสแล้ว ท่านมีบุตรจานวน.......................................คน
6. สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันขณะนี ้ (รวมทัง้ ตัวท่านด้วย).........................คน
(ระบุใครบ้าง)......................................................................................................................
ประกอบอาชีพมีรายได้....................................................................................................คน
7. ที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั จัดอยู่ประเภทใด
 เช่าที่พกั อาศัย จ่ายค่าเช่า ค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ..................บาท/ เดือน
 บ้านที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของท่าน จ่ายค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ
.......................................บาท/เดือน
 บ้านที่ไม่ได้เป็ นกรรมสิทธิ์ของท่าน จ่ายค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ
.......................................บาท/เดือน
 บ้านพักชั่วคราวที่จดั ให้สาหรับผูป้ ระสบภัย
 อื่น ๆ ........................................เสียค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ .......................................บาท/
เดือน
8. ภูมิลาเนาเดิมท่านจังหวัด.....................................................................................................
9. นอกจากท่านมีใครบ้างเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 ไม่มี
 มี (ระบุ)........................................................................................................................
10. ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายให้กบั ใครบ้าง.......................................................................

94
11. ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
 ไม่มี
 มี (ระบุ).................................................รายได้เฉลี่ย...........................................บาท/
เดือน
12. ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะ.......................................................................
 เพียงพอและสามารถเก็บออมได้ เพราะ.........................................................................
 ไม่เพียงพอ เพราะ........................................................................................................
13. ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุประเภทหนีส้ ิน และจานวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็ นต้น)..................
......................................................................................................................................
14. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา..............................................................................................................................
........................................................................................................................................
แนวทางแก้ไข....................................................................................................................
........................................................................................................................................
15. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
1) กรณีท่ีถกู เลิกจ้างท่านแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปัญหา).......................
........................................................................................................................................
2) กรณีทีท่านประสบปั ญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้างหรือไม่
 ได้รบั (ระบุความช่วยเหลือ)......................................................................................
 ไม่ได้รบั เพราะ........................................................................................................
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16. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างและให้
ความช่วยเหลือด้านใด
 นายจ้าง.....................................................................................................................
 ภาครัฐ.......................................................................................................................
 อื่น ๆ..........................................................................................................................
17. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร
1).....................................................................................................................................
สาเหตุ..............................................................................................................................
การแก้ปัญหา....................................................................................................................
2).....................................................................................................................................
สาเหตุ..............................................................................................................................
การแก้ปัญหา....................................................................................................................
3).....................................................................................................................................
สาเหตุ..............................................................................................................................
การแก้ปัญหา....................................................................................................................
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่
อย่างไร
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ...............................................................................................................................
........................................................................................................................................
19. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบตั ิอย่างไร
หากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
20.จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบตั ิหรือนโยบายการ
ช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
………………………………………………………………………………………………………..

ภาคผนวก ข
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
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ผลการสัมภาษณ์นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ/ผู้มีอานาจกระทาแทนนายจ้าง
เจ้าของกิจการร้านที่ 1
1. เพศ ญ
ตาแหน่ง เจ้าของกิจการ/ผูจ้ ดั การสปา อายุ 50
ปี
2. ชื่อสถานประกอบการ A
3. สถานที่ตงั้ ของสถานประกอบการ
กทม.
4. สถานประกอบกิจการนีเ้ ริ่มดาเนินกิจการครัง้ แรกในปี
พ.ศ. 2547
หลังจากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนได้เปิ ดดาเนินการเดือน มิ.ย. 2563
เพราะ พอคาสั่งผ่อนปรนมา เราก็เปิ ดร้านเลย ธุรกิจเราก็ตอ้ งเดินต่อไป
5. ท่านมีลกู จ้างจานวน 7 คน ก่อนได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
ปัจจุบนั ท่านมีลกู จ้าง จานวน 4 คน หลังได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
6. กิจจการของท่านได้รบั ผลกระทบอย่างไรบ้าง
ช่วงแรกเริ่มขาดรายได้จากลูกค้า
ชาวต่างชาติ70% พอธุรกิจสปาถูกสั่งปิ ด ก็ขาดรรายได้หนักเลย
มูลค่าความเสียหายที่ได้จากวิกฤติโควิด-19
ขาดทุน100,000-150,000 ต่อดือน
7. ลูกจ้างในสถานประกอบการท่านได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนใหญ่ประสบปั ญหาเกี่ยวกับ
เรื่องใดขาดรายได้จากลูกค้าที่หายไป ซึ่งรายได้ปกติมาจากค่าชั่วโมงและค่าทิป จากลูกค้า
8. ท่านให้ความช่วยเหลือลูกจ้างของท่านหรือไม่
 ให้ (ระบุความช่วยเหลือที่ท่านให้กบั ลูกจ้าง) ค่าจ้างยังให้เท่าเดิม ไม่ได้ลดค่าจ้าง ทาให้
ลูกจ้างอยู่ได้ และพยายามกระตุน้ ลูกค้าประจา สร้างความเชื่อมั่นให้กบั ลูกค้า
 ไม่ให้ (เนื่องจาก)
9. ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการให้ความช่วยลูกจ้างหรือไม่
 มี (ระบุเรื่องที่ท่านประสบ สาเหตุ และการแก้ปัญหา)
เรื่องที่สบคือ
1) รายได้ลกู จ้างน้อยลง (จากค่าทิป)
สาเหตุ ลูกค้าลดน้อยลง
การแก้ปัญหา สร้างความเชื่อมั่นให้กบั ลูกค้าประจา/กระตุน้ ลูกค้าใหม่ในประเทศ
10. ท่านได้มีการวางแผนหรือกาหนดนโยบายใดบ้างหลังรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้เปิ ด
ดาเนินการได้ตามปกติให้กบั ธุรกิจของท่าน
พยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ค่อยจาเป็ น
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11. ท่านคิดว่าในอนาคตธุรกิจของท่านควรจะมีโครงการอะไรบ้างที่จะมาช่วยเหลือลูกจ้าที่
ประสบปัญหาหรือได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
1) อยากให้ปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกันให้ผปู้ ระกอบการส่วนใหญ่เข้าถึงและมีส่วนร่วมใน
โครงการมากขึน้
เพราะ จากโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่รฐั บาลจัดขึน้ ควรนาสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน เข้าอยู่
ในโครงการด้วย จะช่วยผูป้ ระกอบการได้ ที่ผ่านมาผูป้ ระกอบการธุรกิจ สปา/นวด ไม่เคย
ได้รบั ความช่วยเหลือใด ๆ ทาให้ปิดกิจการกันไปหลายแห่ง
12. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อธุรกิจของท่าน
หรือไม่
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ ยังไม่มีการช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือ จากกระทรวงสาธารณสุข (สบส) ใดๆ จะขอ
แนะนาทาง สบส. ควรลด หรือ ยกเว้น ค่าธรรมเนียมรายปี ท่ผี ปู้ ระกอบการต้องนาจ่ายทุกต้นปี
ปัจจุบนั ก็ยงั ไม่มีการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการใด ๆ จึงไม่แปลกที่จะเห็นการปิ ดตัวไปของธุรกิจ
ประเภทนี ้
13. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือผูใ้ ช้แรงงานเพียงพอหรือไม่
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ
ลูกจ้างประกันสังคม ไม่ได้รบั การเยียวยา
14. ภาครัฐได้เข้ามีสว่ นช่วยเหลือสถานประกอบการท่านหรือไม่ อย่างไร
 มี (ระบุความช่วยเหลือ)
 ไม่มี (ระบุเหตุผล) ยังไม่มีการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการใด ๆ เลย
15. หลังผ่านวิกฤติโควิด-19 ลูกจ้างในสถานประกอบการของท่านมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่อง
ใดบ้าง
เยียวยาลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมบ้าง เช่น ลดค่าเบีย้ ประกัน
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เจ้าของกิจการร้านที่ 2
1. เพศ
ช
ตาแหน่ง
เจ้าของร้านนวดแผนไทย
อายุ 41
ปี
2. ชื่อสถานประกอบการ B
3. สถานที่ตงั้ ของสถานประกอบการ
กทม.
4. สถานประกอบกิจการนีเ้ ริ่มดาเนินกิจการครัง้ แรกในปี
พ.ศ. 2558
หลังจากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนได้เปิ ดดาเนินการเดือน มิ.ย. 2563
เพราะ เราเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีมาตรการผ่อนปรนออกมาอีก ให้สามารถเปิ ดกิจการได้
ทันทีท่เี ขาประกาศออกมานะ พร้อมปรับตัวตามแนวปฏิบตั ิเพื่อความมั่นใจของตัวลูกจ้างเรา
เองและลูกค้าด้วย
5. ท่านมีลกู จ้างจานวน 5
คน ก่อนได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
ปัจจุบนั ท่านมีลกู จ้าง จานวน 4
คน หลังได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
6. กิจจการของท่านได้รบั ผลกระทบอย่างไรบ้าง
ขาดรายได้ตอนที่ปิดร้าน 3 เดือนและผู้
มาใช้บริการนวดแผนไทยลดลงหลังจากที่เปิ ดร้านอีกครัง้
มูลค่าความเสียหายที่ได้จากวิกฤติโควิด-19
ประมาณ 100,000 บาท
7. ลูกจ้างในสถานประกอบการท่านได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับ
เรื่องใด ขาดร้ายได้จากลูกค้าที่เคยมานวด และทิปจากลูกค้า
8. ท่านให้ความช่วยเหลือลูกจ้างของท่านหรือไม่
 ให้ (ระบุความช่วยเหลือที่ท่านให้กบั ลูกจ้าง) ในช่วงร้านปิ ด ให้เงินเดือนครึง่ หนึ่งจากที่
เคยให้
 ไม่ให้ (เนื่องจาก)
9. ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการให้ความช่วยลูกจ้างหรือไม่
 มี (ระบุเรื่องที่ท่านประสบ สาเหตุ และการแก้ปัญหา)
เรื่องที่สบคือ
1) การหมุนเงินในธุรกิจเพื่อที่จะจ่ายให้ลกู จ้างได้ครบ
สาเหตุ ขาดรายได้จากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
การแก้ปัญหา พยายามลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จาเป็ นลง
10. ท่านได้มีการวางแผนหรือกาหนดนโยบายใดบ้างหลังรัฐ บาลมีมาตรการผ่อนปรนให้เปิ ด
ดาเนินการได้ตามปกติให้กบั ธุรกิจของท่าน
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11

12.

13.

14.

15.

คงปรับตัวและปฏิบตั ิตามมาตรการที่กานดเพื่อลดการแพร่เชือ้ โควิด-19 เพื่อให้ทงั้ ผูใ้ ห้บริการ
และลูกค้าที่ใช้บริการมีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าจะไม่ติดโรควิด-19
ท่านคิดว่าในอนาคตธุรกิจของท่านควรจะมีโครงการอะไรบ้างที่จะมาช่วยเหลือลูกจ้างที่
ประสบปัญหาหรือได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
1) คงคิดทาการตลาดออนไลน์
เพราะ ต้องการโฆษณาเชิญชวนให้มีลกู ค้าเข้ามารับบริการนวดแผนไทยมากขึน้
ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อธุรกิจของท่าน
หรือไม่
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ รัฐช่วยผูป้ ระกอบการน้อยมาก โดยเฉพาะธุรกิจเรา ขาดรายได้ มีหนีส้ ิน
ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือผูใ้ ช้แรงงานเพียงพอหรือไม่
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพรา ลูกจ้างเราไม่มีประกันสังคม ยังดีท่ีได้เงิน 5,000 บาท จากโครงการเราไม่ทิง้ กัน แต่ก็
น้อยกว่ารายได้ท่ีเขาเคยได้จากเมื่อก่อน เขาไม่พอใช้ ง่าย ๆ เลย ใครจะไปอยู่ไหว เดือนละ
5,000 บาท เขาไม่ได้ตวั คนเดียวกันนะ บางคนมีลกู มีครอบครัวแล้ว เขาไม่ได้ตวั คนเดียวเลย
ภาครัฐได้เข้ามีสว่ นช่วยเหลือสถานประกอบการท่านหรือไม่ อย่างไร
 มี (ระบุความช่วยเหลือ)
 ไม่มี (ระบุเหตุผล) เราแทบไม่ได้รบั การช่วยเหลืออะไรเลย
หลังผ่านวิกฤติโควิด-19 ลูกจ้างในสถานประกอบการของท่านมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่อง
ใดบ้าง
1) เรื่องของค่าจ้าง เขาอยากได้รายได้เท่าเดิม ตอนนีล้ กู ค้าน้อย รายได้ก็นอ้ ย
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เจ้าของกิจการร้านที่ 3
1. เพศ
ญ
ตาแหน่ง เจ้าของสปา
อายุ 57
ปี
2. ชื่อสถานประกอบการ C
3. สถานที่ตงั้ ของสถานประกอบการ
กทม
4. สถานประกอบกิจการนีเ้ ริ่มดาเนินกิจการครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2550
หลังจากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนได้เปิ ดดาเนินการเดือน ก.ค.2563
เพราะ ร้านเราต้องการเวลาในการปรับตัวตามประกาศที่เขาแจ้งออกมานะ มีทงั้ อบรม
พนักงาน เตรียมของนู่นนี่น่นั ค่าใช้จ่ายก็สงู ขึน้ มีหลายอย่างที่ทาให้เราเปิ ดไม่ได้ทนั ทีท่ีเขา
ประกาศผ่อนปรนออกมา
5. ท่านมีลกู จ้างจานวน 8
คน ก่อนได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
ปัจจุบนั ท่านมีลกู จ้าง จานวน 8
คน หลังได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
6. กิจจการของท่านได้รบั ผลกระทบอย่างไรบ้าง ขาดรายได้จากลูกค้าชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ช่วงที่รา้ นปิ ดก็ตอ้ งแบกรับค่าเช่าร้าน ค่าใช้จ่ายหลายอย่างยังมีอยู่
มูลค่าความเสียหายที่ได้จากวิกฤติโควิด-19
200,000 บาท
7. ลูกจ้างในสถานประกอบการท่านได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับ
เรื่องใด ขาดรายได้ท่เี ป็ นชั่วโมงนวดและทิปจากลูกค้า
8. ท่านให้ความช่วยเหลือลูกจ้างของท่านหรือไม่
 ให้ (ระบุความช่วยเหลือที่ท่านให้กบั ลูกจ้าง) ให้เงินเดือนในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับชั่วโมง
นวดและให้ช่วยกันขายสินค้าในสปา เช่น สบู่ ผลิตภัณฑ์บารุงผิว เพื่อเป็ นรายได้เสริมให้
ลูกจ้างอีกทาง
 ไม่ให้ (เนื่องจาก)
9. ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการให้ความช่วยลูกจ้างหรือไม่
 มี (ระบุเรื่องที่ท่านประสบ สาเหตุ และการแก้ปัญหา)
เรื่องที่สบคือ
1) การทาธุรกิจค้าขายแทนธุรกิจบริการ
สาเหตุ เพื่อต้องการหารายได้เสริมให้ทางร้านและลูกจ้าง
การแก้ปัญหา ศึกษาและทาความเข้าใจกับการทาธุรกิจเพิ่มเติม
2) การจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง
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10.

11

12.

13.

14.

15.

สาเหตุ รายได้ลดลงเกิน 50% เลยทาให้การจ่ายเงินเดือนต้องหมุนเงินดี ๆ
การแก้ปัญหา ทาธุรกิจเสริม ขายผลิตภัณฑ์ของสปาเราที่ทาเอง
ท่านได้มีการวางแผนหรือกาหนดนโยบายใดบ้างหลัง รัฐ บาลมีม าตรการผ่อนปรนให้เ ปิ ด
ดาเนินการได้ตามปกติให้กบั ธุรกิจของท่าน
คงหาช่องทางการทาธุรกิจด้านการขายมากขึน้ เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้ และปฏิบตั ิตาม
แนวทางปฏิบตั ิท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมานะ เพื่อลูกค้าจะได้ม่นั ใจ กล้ากลับมา
ใช้บริการจากร้านเราอีก
ท่านคิดว่าในอนาคตธุรกิจของท่านควรจะมี โ ครงการอะไรบ้างที่จะมาช่ วยเหลือลูกจ้า งที่
ประสบปัญหาหรือได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
1) การช่วยเหลือในธุรกิจบริการ รัฐช่วยหนุนส่วนลดและช่วยโปรโมทธุรกิจนวดแผนไทย
และสปาให้มากขึน้
เพราะ พอกลับมาเปิ ดกิจการอีกครัง้ ลูกค้าเข้าร้านน้อยมาก
ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อธุรกิจของท่าน
หรือไม่
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ ถึงจะแย่งเบาภาระรายจ่ายได้บางส่วนแต่ก็เยียวยาไม่พอ
ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือผูใ้ ช้แรงงานเพียงพอหรือไม่
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ รัฐเยียวยาเขาไม่พอ เราต้องช่วยลูกจ้างเราเอง ให้เข้ามาทางานเหมือนเดิมแค่ลด
ชั่วโมงทางานเพื่อรักษาระยะห่าง ร้านก็พยายามหารายได้เสริมอีกทาง เราไม่ได้เลิกจ้าง ต้อง
ช่วยกันไป เราช่วยเขา เขาช่วยเรา
ภาครัฐได้เข้ามีสว่ นช่วยเหลือสถานประกอบการท่านหรือไม่ อย่างไร
 มี (ระบุความช่วยเหลือ) มาตการสินเชื่อดอกเบีย้ ต่า ให้เราได้มีเงินมาหมุนเวียนบ้าง
ไม่อย่างนัน้ คงแย่กว่านี ้ เรามีพนักงานหลายคนที่ตอ้ งให้เงินเดือน ช่วยประคองกันไป
 ไม่มี (ระบุเหตุผล)
หลังผ่านวิกฤตโควิด-19 ลูกจ้างในสถานประกอบการของท่านมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง
อยากให้มีลกู ค้าเข้ามาใช้บริการมากขึน้
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เจ้าของกิจการร้านที่ 4
1. เพศ
ญ
ตาแหน่ง เจ้าของร้านนวดแผนไทย
อายุ 38
ปี
2. ชื่อสถานประกอบการ D
3. สถานที่ตงั้ ของสถานประกอบการ
กทม
4. สถานประกอบกิจการนีเ้ ริ่มดาเนินกิจการครัง้ แรกในปี
พ.ศ. 2561
หลังจากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนได้เปิ ดดาเนินการเดือน ก.ย. 2563
เพราะ ร้านเราแทบไม่เหลือเงินทุนเลย เพราะภาระค่าเช่าร้าน ค่านา้ ค่าไฟ ระหว่างที่ปิด พอมี
ประกาศให้เปิ ดกิจการต่อได้ เราก็ตอ้ งหาเงินทุนใหม่ กว่าจะตัง้ ตัวได้ก็ใช้เวลา เรากลับมาเลย
ทันทีไม่ได้
5. ท่านมีลกู จ้างจานวน 2
คน ก่อนได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
ปัจจุบนั ท่านมีลกู จ้าง จานวน 1
คน หลังได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
6. กิจจการของท่านได้รบั ผลกระทบอย่างไรบ้าง หลังจากที่รา้ นถูกสั่งปิ ด เราไม่มีรายได้เลย ก็
ต้องปิ ดร้านไปหาทางานอย่างอื่น
มูลค่าความเสียหายที่ได้จากวิกฤติโควิด-19
80,000 บาท
7. ลูกจ้างในสถานประกอบการท่านได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนใหญ่ประสบปั ญหาเกี่ยวกับ
เรื่ องใด.ลูก จ้า งต้อ งตกงานทั้ง 2 คน เพราะเราไม่ รู ้ว่ า จะมี ก าลัง มาเปิ ด ร้า นอี ก มั้ย ถ้า มี
มาตรการผ่อนปรนแล้ว เขาก็ตกงานไม่มีรายได้เลย คงต้องไปหางานที่อ่นื
8. ท่านให้ความช่วยเหลือลูกจ้างของท่านหรือไม่
 ให้ (ระบุความช่วยเหลือที่ท่านให้กบั ลูกจ้าง)
 ไม่ให้ (เนื่องจาก) เราขาดทุนและกูเ้ งินมาทาร้าน ไม่มีเงินชดเชยให้ลกู จ้าง
9. ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการให้ความช่วยลูกจ้างหรือไม่
 มี (ระบุเรื่องที่ท่านประสบ สาเหตุ และการแก้ปัญหา)
เรื่องที่สบคือ
1) ไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้ลกู จ้างได้
สาเหตุ มีหนีส้ ิน
การแก้ปัญหา ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ต้องให้ลกู จ้างออกแบบที่เราก็จ่ายชดเชยเขาไม่ได้
10. ท่านได้มีการวางแผนหรือกาหนดนโยบายใดบ้างหลังรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้เปิ ด
ดาเนินการได้ตามปกติให้กบั ธุรกิจของท่าน
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11

12.

13.

14.

15.

คงจ้างลูกจ้างน้อยลงและลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการที่ไม่จาเป็ น
ท่านคิดว่าในอนาคตธุรกิจของท่านควรจะมีโครงการอะไรบ้างที่จะมาช่วยเหลือลูกจ้าที่
ประสบปัญหาหรือได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
1) ทาโปรโมชั่นลดราคาเพื่อจูงใจลูกค้า
เพราะ ตอนนีล้ กู ค้าน้อยลงมาก อยากให้เขากลับมาใช้บริการเราเหมือนเมื่อก่อน
ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อธุรกิจของท่าน
หรือไม่
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ ไม่ได้ช่วยสนับสนุนอะไรเลย ธุรกิจเราแทบล้ม
ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือผูใ้ ช้แรงงานเพียงพอหรือไม่
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ ลูกจ้าเราได้เงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือนแต่เขาก็ยงั ไม่พอใช้จ่าย เขามีครอบครัว
ต้องดูแล
ภาครัฐได้เข้ามีสว่ นช่วยเหลือสถานประกอบการท่านหรือไม่ อย่างไร
 มี (ระบุความช่วยเหลือ) ได้พกั เงินกู้ ช่วยชะลอเวลาจ่ายได้บา้ ง ลดภาระค่าใช้จ่ายได้
ในช่วงที่เราไม่มีรายรับเลย
 ไม่มี (ระบุเหตุผล)
หลังผ่านวิกฤติโควิด-19 ลูกจ้างในสถานประกอบการของท่านมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่อง
ใดบ้าง
1) เงินชดเชยจากทางร้าน หากมีกรณีเลิกจ้างอีก
2) เงินเยียวาจากรัฐบาลให้เพียงพอต่อการดารงชีวิต
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เจ้าของกิจการร้านที่ 5
1. เพศ
ช
ตาแหน่ง เจ้าของกิจการสปา อายุ 45
ปี
2. ชื่อสถานประกอบการ E
3. สถานที่ตงั้ ของสถานประกอบการ
กทม.
4. สถานประกอบกิจการนีเ้ ริ่มดาเนินกิจการครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2559
หลังจากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนได้เปิ ดดาเนินการเดือน มิ.ย.2563
เพราะ สามารถเปิ ดได้เลยทันทีพร้อมทาตามมาตรการที่เขาออกมานะ อยากให้มีรายได้เข้า
ร้านไว ๆ
5. ท่านมีลกู จ้างจานวน 3
คน ก่อนได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
ปัจจุบนั ท่านมีลกู จ้าง จานวน 3
คน หลังได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
6. กิจจการของท่านได้รบั ผลกระทบอย่างไรบ้าง
พอต้องหยุดกิจการไป 3 เดือน ขาด
รายได้จากลูกค้าเยอะมาก และหลังจากผ่อนปรนมาตรการ ลูกค้าต่างชาติหาย
มูลค่าความเสียหายที่ได้จากวิกฤติโควิด-19
80,000 บาท
7. ลูกจ้างในสถานประกอบการท่านได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องรายได้ ลดลงจากช่วงปกติ เพราะได้ทิปจากและค่าชั่วโมงนวดด้วย
8. ท่านให้ความช่วยเหลือลูกจ้างของท่านหรือไม่
 ให้ (ระบุความช่วยเหลือที่ท่านให้กบั ลูกจ้าง) จ่ายเงินเดือนให้ปกติ
 ไม่ให้ (เนื่องจาก)
9. ท่านประสบปั ญหาและอุปสรรคในการให้ความช่วยลูกจ้างหรือไม่
 มี (ระบุเรื่องที่ท่านประสบ สาเหตุ และการแก้ปัญหา)
เรื่องที่สบคือ
1) ต้องประคองจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้ตลอด ไม่อยากให้เขาออก
สาเหตุ ทางร้านขาดรายรับจากลูกค้า
การแก้ปัญหา ดึงเงินเก็บออกมาจ่ายค่าจ้าง ช่วยกันไป
10. ท่านได้มีการวางแผนหรือกาหนดนโยบายใดบ้างหลัง รัฐ บาลมีม าตรการผ่อนปรนให้เ ปิ ด
ดาเนินการได้ตามปกติให้กบั ธุรกิจของท่าน
คงต้องทาตามมาตรการตามที่ประกาศเพื่อลดการแพร่เชือ้ โควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้ลกู ค้า
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11 ท่านคิดว่าในอนาคตธุรกิจของท่านควรจะมีโครงการอะไรบ้างที่จะมาช่วยเหลือลูกจ้าที่ประสบ
ปั ญหาหรือได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
1) ยังไม่มีแผนอะไร คงเปิ ดร้านตามเดิมไปก่อน
เพราะ เรายังพอไปไหว ร้านเราไม่ใหญ่คงปรับตัวอะไรไม่เยอะ ขอดูไปก่อน
12. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อธุรกิจของท่าน
หรือไม่
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ ไม่เพียงพอหรอก ขาดทุนกันเป็ นแถว รัฐแค่บอกว่าเปิ ด-ปิ ด ตอนไหน แต่ไม่มาลงพืน้ ที่
ดูเลย
13. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือผูใ้ ช้แรงงานเพียงพอหรือไม่
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ ลูกจ้างเรา กลายเป็ นเราก็ตอ้ งช่วยกันเอง เงินเยียวยาพอช่วยได้บา้ งแต่มนั ไม่พอจริง ๆ
14. ภาครัฐได้เข้ามีสว่ นช่วยเหลือสถานประกอบการท่านหรือไม่ อย่างไร
 มี (ระบุความช่วยเหลือ)
 ไม่มี (ระบุเหตุผล) ไม่ได้รบั การช่วยเหลือจากมาตการใด ๆ เลย
15. หลังผ่านวิกฤติโควิด-19 ลูกจ้างในสถานประกอบการของท่า นมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่อง
ใดบ้าง
1) อยากให้รฐั ให้ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปว่า สปาไม่ใช่สถานที่แพร่เชือ้ สามารถเข้ารับ
บริการได้ เรามีการป้องกันตามมาตรฐาน พอเขาเข้าใจผิดกัน ไม่ใช่แค่ไม่กล้าเข้าร้านนะ บาง
คนนี่เหมือนไม่กล้าเข้าใกล้เราเลย เหมือนกับข่าวของหมอพยาบาลแรก ๆ ที่คนก็กลัวเขา
เหมือนกัน แต่เราไม่ได้เสี่ยงขนาดนัน้ ไง
2) อยากให้การเยียวยาด้านการเงินครอบคลุมมากกว่านี ้
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เจ้าของกิจการร้านที่ 6
1. เพศ
ญ
ตาแหน่ง เจ้าของร้านนวดแผนไทย
อายุ 50
ปี
2. ชื่อสถานประกอบการ F
3. สถานที่ตงั้ ของสถานประกอบการ
กทม
4. สถานประกอบกิจการนีเ้ ริ่มดาเนินกิจการครัง้ แรกในปี
พ.ศ. 2561
หลังจากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนได้เปิ ดดาเนินการเดือน มิ.ย. 2563
เพราะ ร้านกลับมาเปิ ดได้หลังจากที่รฐั ประกาศเลยนะ พร้อมทาตามแนวทางที่สาธารณะสุข
ประกาศเลย ลูกจ้างเราก็ม่นั ใจ ลูกค้าก็ม่นั ใจ แต่ก็ยากหน่อยตรงที่รายจ่ายเพิ่มขึน้
5. ท่านมีลกู จ้างจานวน 4
คน ก่อนได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
ปัจจุบนั ท่านมีลกู จ้าง จานวน 2
คน หลังได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
6. กิจจการของท่านได้รบั ผลกระทบอย่างไรบ้าง
ร้านปิ ดก็ไม่มีรายได้จากหน้าร้าน พอ
ได้เปิ ดอีกครัง้ ลูกค้าก็นอ้ ยลงมาก แทบอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
มูลค่าความเสียหายที่ได้จากวิกฤติโควิด-19
90,000 บาท
7. ลูกจ้างในสถานประกอบการท่านได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนใหญ่ประสบปั ญหาเกี่ยวกับ
เรื่องใด เขาไม่มีมีรายได้จากงานที่ทาเป็ นอาชีพหลัก แต่ค่ากินค่าอยู่ยงั มีอยู่
8. ท่านให้ความช่วยเหลือลูกจ้างของท่านหรือไม่
 ให้ (ระบุความช่วยเหลือที่ท่านให้กบั ลูกจ้าง)
 ไม่ให้ (เนื่องจาก) เราไม่มีเงินทุนสารองพอที่จะช่วยเหลือเงินชดเชยให้เขาได้ เป็ นธุรกิจ
เล็ก ๆ
9. ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการให้ความช่วยลูกจ้างหรือไม่
 มี (ระบุเรื่องที่ท่านประสบ สาเหตุ และการแก้ปัญหา)
เรื่องที่สบคือ
1) ไม่ได้จ่ายค่าชดเชยให้ลกู จ้างที่ออกงาน
สาเหตุ ไม่มีเงินทุนสารองจ่ายให้
การแก้ปัญหา ถ้าหากสถานการณ์ดีขนึ ้ เขาพร้อมกลับมาทางานเรายินดีรบั
10. ท่านได้มีการวางแผนหรือกาหนดนโยบายใดบ้างหลังรัฐ บาลมีมาตรการผ่อนปรนให้เปิ ด
ดาเนินการได้ตามปกติให้กบั ธุรกิจของท่าน
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11

12.

13.

14.

15.

ถ้าทางรัฐเขามีมาตรการอะไรให้เราปฏิบตั ิตามแล้วสามารถกลับมาเปิ ดธุรกิจต่อได้ เราพร้อม
จะทาตาม
ท่านคิดว่าในอนาคตธุรกิจของท่านควรจะมีโครงการอะไรบ้างที่จะมาช่วยเหลือลูกจ้าที่
ประสบปัญหาหรือได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
1) คงหาเงินชดเชยให้เขาได้ หากร้านปิ ดอีกครัง้
เพราะ ปิ ดรอบนี ้ เราไม่ทนั ตัง้ ตัว ไม่คิดว่าจะถูกสั่งปิ ดยาวด้วย
ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อธุรกิจของท่าน
หรือไม่
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ เขาแทบไม่ได้ลงมาดูปัญหาของธุรกิจนวดแผนไทยเลย เหมือนถูกละเลย โดนรวบปิ ด
ไปพร้อมกับสถานบริการแบบอื่น
ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือผูใ้ ช้แรงงานเพียงพอหรือไม่
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ ลูกจ้างเราได้เงิน 5,000 บาทจากโครงการเราไม่ทิง้ กันนะ แต่เขาก็ไม่พอ คนที่ออก
จากเราไป เขาก็ไปทามาหากินอาชีพอื่นแทนแล้ว ถ้ายังรอให้รฐั ประกาศเปิ ด ๆ ปิ ด ๆ แบบนี ้ เขา
ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
ภาครัฐได้เข้ามีสว่ นช่วยเหลือสถานประกอบการท่านหรือไม่ อย่างไร
 มี (ระบุความช่วยเหลือ)
 ไม่มี (ระบุเหตุผล) ที่เขาออกมาตรการช่วยเหลือมา เราไม่ได้เข้าร่วมกับเขาเลย มันไม่
เหมาะสมกับธุรกิจของเรา
หลังผ่านวิกฤติโควิด-19 ลูกจ้างในสถานประกอบการของท่านมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่อง
ใดบ้าง
1) เขาอยากได้เงินชดเชยที่เพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตประจาวันเขาจริง ๆ
2) อยากให้ช่วยเหลือธุรกิจให้กลับมาเหมือนเดิมให้เร็วที่สดุ
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ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีแ่ รงงาน/เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าหน้าทีท่ ่านที่ 1
1. ชื่อ-นามสกุล สมศรี นามสมมุติ
ตาแหน่ง
นักวิชาการประกันสังคม
อายุ 55 ปี ระดับการศึกษา
ป.ตรี สถานภาพสมรส สมรส
หน่วยงาน ประกันสังคม
ระยะเวลาที่ทางาน 31 ปี
2. ลูกจ้างธุรกิจนวดแผนไทยในพืน้ ที่ของท่านที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ประสบปั ญหา
ลักษณะใดบ้าง
ขาดรายได้เพราะร้านนวดแผนไทยถูกสั่งปิ ดชั่วคราว
3. หน่วยงานของท่านได้ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างในธุรกิจนวดแผนไทยที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติ
โควิด-19 อย่างไรบ้าง
สาหรับแรงงานที่มีประกันสังคม จะได้รบั เงินเยียวยาคนละ 7,500 บาท
4. แรงงานที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พอใจในการช่วยเหลือจากหน่วยงานของท่าน
เรื่องใดบ้าง มากน้อยเพียงใด เพราะอะไร
ส่วนใหญ่น่าจะพอใจ เพราะยังไงคาสั่งปิ ด ก็ตอ้ งปิ ด ดีกว่าไม่ได้เงินช่วยเหลือเลย ขาดรายได้
เปล่า ๆ
5. ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างหรือไม่
 มี (ระบุเรื่องที่ท่านประสบ สาเหตุ และการแก้ปัญหา)
เรื่องที่สบคือ
1) การดาเนินงานช้า ติดขัดบ้าง
สาเหตุ ผูม้ ีประกันสังคมส่วนหนึ่งไม่เข้าใจระบบ
การแก้ปัญหา ให้ความเข้าใจกับผูม้ ีประกันสังคมว่าต้องดาเนินการ เดินเรื่องยังไง เขาถึงจะ
ได้รบั เงินเยียวยา
6. ท่านคิดว่าขณะนีค้ วามช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานหรือภาครัฐให้กบั ลูกจ้างที่ได้รบั ผลกระทบจาก
โควิด-19 เพียงพอหรือไม่ เพราะอะไร
 เพียงพอ (เนื่องจาก)
เงินช่วยเหลือเยียวยาประกันสังคมน่าจะสามารถช่วยประคองการเป็ นอยู่ในช่วงที่รา้ นถูกสั่ง
ปิ ดไปได้บา้ ง ดีกว่าไม่มีรายรับเข้ามาเลย
 ไม่เพียงพอ (เนื่องจาก)
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7. หน่วยงานของท่านได้มีการวางแผนหรือกาหนดนโยบายใดบ้างให้กบั ธุรกิจนวดแผนไทยหลัง
รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้เปิ ดดาเนินการได้ตามปกติ
อาจปรับลดเงินสมทบของผูป้ ระกันตนมาตรา 33 ลง และอาจมีการพิจารณาเงินเยียวยาอีก
ครัง้ ว่าควรปรับเพิ่มหรือไม่
เจ้าหน้าทีท่ ่านที่ 2
1. ชื่อ-นามสกุล สมศักดิ์ นามสมมุติ
ตาแหน่ง
พนักงานข้าราชการ
อายุ 36 ปี ระดับการศึกษา ป.ตรี สถานภาพสมรส สมรส
หน่วยงาน สานักงานประกันสังคม
ระยะเวลาที่ทางาน
11
ปี
2. ลูกจ้างธุรกิจนวดแผนไทยในพืน้ ที่ของท่านที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ประสบปั ญหา
ลักษณะใดบ้าง ส่วนใหญ่เลยจะเป็ นปั ญหาเรื่องรายได้ท่ีขาดไประหว่างการปิ ดร้านครั้ง นี ้
แหละครับ ทาให้เขาขาดรายได้กนั เขาก็อยากได้เงินเยียวยาจากประกันสังคมมาช่วยจุนเจือ
ในครอบครัว
3. หน่วยงานของท่านได้ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างในธุรกิจนวดแผนไทยที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติ
โควิด-19 อย่างไรบ้าง
สาหรับลูกจ้างที่มีประกันสังคมก็ไ ด้รบั เงินช่วยเหลือคนละไม่เกิน 7,500 บาทครับ ได้ลดการ
จ่ายเงินสมทบผูป้ ระกันตน
4. แรงงานที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พอใจในการช่วยเหลือจากหน่วยงานของท่าน
เรื่องใดบ้าง มากน้อยเพียงใด เพราะอะไร
ก็มีทงั้ พอใจและไม่พอใจนะครับ ในส่วนที่พอใจ เขาก็เข้าใจสถานการณ์โรคระบาดนีแ้ ละพอใจที่
ได้เงินเยียวยาของประกันสังคม แต่บางส่วนที่ไม่พอใจก็เพราะเงินเยียวยาน้อยกว่าที่เขาจะหา
ได้ เขาไม่พอใช้
5. ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างหรือไม่
 มี (ระบุเรื่องที่ท่านประสบ สาเหตุ และการแก้ปัญหา)
เรื่องที่สบคือ
1) การดาเนินงานล่าช้า
สาเหตุ จากระบบราชการที่ดาเนินงานเป็ นขัน้ ตอน ทุกอย่างต้องใช้เวลา
การแก้ปัญหา พยายามเร่งกระบวนการให้เร็วที่สดุ เท่าที่จะทาได้ครับ
2) ผูป้ ระกันตนที่เป็ นแรงงานในธุรกิจนวดเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน
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สาเหตุ ปัญหาการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบางท่าน
การแก้ปัญหา ปรับการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและเข้าถึงผูป้ ระกันตนมากที่สดุ
6. ท่านคิดว่าขณะนีค้ วามช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานหรือภาครัฐให้กบั ลูกจ้างที่ได้รบั ผลกระทบ
จากโควิด-19 เพียงพอหรือไม่ เพราะอะไร
 เพียงพอ (เนื่องจาก)
 ไม่เพียงพอ (เนื่องจาก)
ผมว่าไม่เพียงพอหรอกครับ เราเยียวยาได้แค่เงินบางส่วน ไม่เพียงพออยู่แล้ว
7. หน่วยงานของท่านได้มีการวางแผนหรือกาหนดนโยบายใดบ้างให้กบั ธุรกิจนวดแผนไทยหลัง
รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้เปิ ดดาเนินการได้ตามปกติ
น่าจะปรับลดเงินสมทบผูป้ ระกันตนนะครับ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายช่วงนัน้ และคงมีการพูดคุย
เรื่องเงินชดเชยเยียวยาอีกครัง้ จากปัญหาร้องเรียนว่าไม่เพียงพอ
เจ้าหน้าทีท่ ่านที่ 3
1. ชื่อ-นามสกุล สมจิต นามสมมุติ
ตาแหน่ง
นักวิชาการ
อายุ 33 ปี ระดับการศึกษา
ป.ตรี สถานภาพสมรส โสด
หน่วยงาน
กระทรวงการคลัง
ระยะเวลาที่ทางาน 7 ปี
2. ลูกจ้างธุรกิจนวดแผนไทยในพืน้ ที่ของท่านที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ประสบปั ญหา
ลักษณะใดบ้าง ที่พบส่วนใหญ่เลยจะเป็ นเรื่องของรายได้ท่เี ขาขาดไปนะคะ ทาให้กระทบต่อ
ความเป็ นอยู่ อาชีพเขาถูกสั่งหยุดงานหมด รายรับเขาไม่มีเลยค่ะ
3. หน่วยงานของท่านได้ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างในธุรกิจนวดแผนไทยที่ได้รบั ผลกระทบจาก
วิกฤติโควิด-19 อย่างไรบ้าง
สาหรับผูท้ ่ีไม่ได้เป็ นผูป้ ระกันตนและไม่ได้รบั การช่วยเหลือเยียวยาจากประกันสังคม ก็จะมี
เงิ น เยี ย วยาเดื อ นละ 5,000 บาท 3 เดื อ น จากโครงการเราไม่ ทิ ง้ กัน และยัง มี ม าตรการ
ช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น ลดค่านา้ ค่าไฟ, เงินสมทบประกันสังคม, โครการสินเชื่อฉุกเฉินต่าง ๆ นะ
คะ สามารถติดตามประกาศของทางกระทรวงได้ค่ะ
4. แรงงานที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พอใจในการช่วยเหลือจากหน่วยงานของท่าน
เรื่องใดบ้าง มากน้อยเพียงใด เพราะอะไร
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คิดว่าน่าจะพอใจในระดับนึงเลย เงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือนนี่อาจจะพอช่วยได้บา้ ง ส่วน
ใครมีปัญหาหนีส้ ินก็พอจะผ่อนผันไปได้บา้ งค่ะ บางส่วนก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่เพราะอาจไม่
ครอบคลุมทุกคน บางคนไม่ได้รบั สิทธิ์เพราะไม่เข้าเกณฑ์ท่ไี ด้ตงั้ ไว้ค่ะ
5. ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างหรือไม่
 มี (ระบุเรื่องที่ท่านประสบ สาเหตุ และการแก้ปัญหา)
เรื่องที่สบคือ
1) ประชาชนเข้าใจผิดพลาดจากประกาศ อาจซับซ้อน ทาความเข้าใจยาก
สาเหตุ ประกาศจากทางรัฐอาจมีเงื่อนไขเยอะ ภาษาเป็ นทางการ ประชาชนอาจเข้าใจยาก
การแก้ปัญหา ทาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายที่สดุ
2) ประชาชนบางส่วนเข้าไม่ได้รบั สิทธิ์โครงการเราไม่ทงิ ้ กัน
สาเหตุ ประชาชนบางส่วนเข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการสมัครรับสิทธิ์
โครงการเราไม่ทงิ ้ กัน
การแก้ปัญหา คงต้องหารือกันต่อไปสาหรับแก้ไขปัญหานีค้ ่ะ
6. ท่านคิดว่าขณะนีค้ วามช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานหรือภาครัฐให้กบั ลูกจ้างที่ได้รบั ผลกระทบ
จากโควิด-19 เพียงพอหรือไม่ เพราะอะไร
 เพียงพอ (เนื่องจาก)
 ไม่เพียงพอ (เนื่องจาก)
เราคงบอกไม่ได้ว่าเพียงพอแล้ว เพราะมีประชาชนสวนนึงเลยที่ยงั เข้ามาร้องเรียนนะคะว่าเงิน
เยียวยานัน้ ไม่เพียงพอ และก็ยงั ไม่สามารถให้ได้ครบทุกคนด้วย ไม่ท่วั ถึงคนที่เดือดร้อนจริง ๆ
7. หน่วยงานของท่านได้มีการวางแผนหรือกาหนดนโยบายใดบ้างให้กบั ธุรกิจนวดแผนไทยหลัง
รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้เปิ ดดาเนินการได้ตามปกติ
คงต้อมีการหารือกันต่อไปว่าจะแก้ปัญหานีอ้ ย่างไรนะคะ อาจจะเพิ่มเงินเยียวยาและให้เงิน
เยียวยาครอบคลุมผูเ้ ดือดร้อนมากกว่านี ้ ทุกคนได้รบั ผลกระทบจริงๆจากการแพร่ระบาดโรค
โควิด-19
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เจ้าหน้าทีท่ ่านที่ 4
1. ชื่อ-นามสกุล สมบัติ นามสมมุติ
ตาแหน่ง
นักวิชาการ
อายุ 46 ปี ระดับการศึกษา
ป.ตรี สถานภาพสมรส สมรส
หน่วยงาน
กระทรวงการคลัง
ระยะเวลาที่ทางาน 23 ปี
2. ลูกจ้างธุรกิจนวดแผนไทยในพืน้ ที่ของท่านที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ประสบปั ญหา
ลักษณะใดบ้าง ขาดรายได้ ร้านถูกสั่งปิ ด ไม่มีผเู้ ข้าใช้บริการ บางคนมีหนีส้ ินด้วยก็ยิ่งลาบาก
3. หน่วยงานของท่านได้ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างในธุรกิจนวดแผนไทยที่ได้รบั ผลกระทบจาก
วิกฤติโควิด-19 อย่างไรบ้าง
จากมาตรการเยียวยาที่ได้ประกาศออกมานัน้ ก็ช่วยเรื่องเงินในโครงการเราไม่ทิง้ กัน จานวน
5,000 บาท รวม 3 เดือน เป็ น 15,000 บาท และมาตรการอื่น ๆ อย่างพวกลดภาระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ให้สินเชื่อพิเศษ ประมาณนีค้ รับ
4. แรงงานที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พอใจในการช่วยเหลือจากหน่วยงานของท่าน
เรื่องใดบ้าง มากน้อยเพียงใด เพราะอะไร
หลายส่วนพอใจนะครับ เพราะได้มาตรการเยียวยาให้ 3 เดือนเลย หลังจาก 3 เดือน เขา
อาจจะได้กลับมาเปิ ดกิจการอีกครัง้ แต่ก็ตอ้ งดูสถานการณ์ดว้ ยนะ และยังมีมาตรการที่ช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายได้พอสมควร
5. ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างหรือไม่
 มี (ระบุเรื่องที่ท่านประสบ สาเหตุ และการแก้ปัญหา)
เรื่องที่สบคือ
1) เรื่องการเปิ ดระบบให้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทงิ ้ กัน มีประชาชนกลุม่ นึง หาผลประโยชน์
โดยการช่วยเหลือคนที่มีมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ลงทะเบียน แล้วหักหัวคิว มันเอาเปรียบคน
เดือดร้อนอยู่
สาเหตุ เป็ นช่องว่างของระบบออนไลน์ เพราะคนกลุม่ นึงก็ไม่สามารถเข้าถึงระบบได้ดว้ ย
ตัวเอง จากความไม่เข้าใจเทคโนโลยี
การแก้ปัญหา หากใครที่โดนหลอกด้วยกรณีนี ้ ให้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่
6. ท่านคิดว่าขณะนีค้ วามช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานหรือภาครัฐให้กบั ลูกจ้างที่ได้รบั ผลกระทบจาก
โควิด-19 เพียงพอหรือไม่ เพราะอะไร
 เพียงพอ (เนื่องจาก)
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คิดว่าเพียงพอในสถานการณ์ฉกุ เฉินแบบนี ้ ทางรัฐก็พยายามช่วยเหลือทุกท่านอย่างเต็มที่ ไม่
อยากให้ประชาชนเดือดร้อน ปัญหาปากท้องของทุกท่านต้องได้รบั การเยียวยาอย่างเต็มที่
ครับ
7. หน่วยงานของท่านได้มีการวางแผนหรือกาหนดนโยบายใดบ้างให้กบั ธุรกิจนวดแผนไทยหลัง
รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้เปิ ดดาเนินการได้ตามปกติ
เราอาจจะหามาตรการที่ครอบคลุมมากกว่านี ้ ก็ตอ้ งปรับตามที่ประชาชนร้องเรียนมาในตอนนี ้
เพราะมีบางส่วนยังร้องเรียนว่าตนเองไม่ได้รบั สิทธิ์เงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิง้ กัน อาจจะมี
โครงการอื่น ๆ ตามมานะ
เจ้าหน้าทีท่ ่านที่ 5
1. ชื่อ-นามสกุล สมคิด นามสมมุติ
ตาแหน่ง นักวิชาการ
อายุ 26 ปี ระดับการศึกษา ป.ตรี สถานภาพสมรส โสด
หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข
ระยะเวลาที่ทางาน 2 ปี
2. ลูกจ้างธุรกิจนวดแผนไทยในพืน้ ที่ของท่านที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ประสบปั ญหา
ลักษณะใดบ้าง ร้านนวดแผนไทย สปาถูกสั่งปิ ดกิจการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดเชือ้
โควิด-19 ทาให้ขาดรายได้หนัก บางคนก็ตกงาน ดูออกเลยว่าหลายคนเขาเครียดและกังวล
ว่าเขาจะไปทาอะไรดี เหมือนโดนห้ามทามาหากินเลย
3. หน่วยงานของท่านได้ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างในธุรกิจนวดแผนไทยที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติ
โควิด-19 อย่างไรบ้าง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเบาลง ได้มีคาสั่งให้สามารถเปิ ด
กิจการได้ปกติภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธรณะสุข
4. แรงงานที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พอใจในการช่วยเหลือจากหน่วยงานของท่าน
เรื่องใดบ้าง มากน้อยเพียงใด เพราะอะไร พอใจในส่วนของมาตรการที่ออกมาให้ปฏิบัติ
ตาม ทาให้แรงงานนวดแผนไทยมีความมั่นใจระดับนึงว่าจะปลอดภัยจากโควิด -19 จากกลุ่ม
ลูกค้า และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กลุม่ ลูกค้าด้วยระดับหนึง่
5. ท่านประสบปัญหาและอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างหรือไม่
 มี (ระบุเรื่องที่ท่านประสบ สาเหตุ และการแก้ปัญหา)
เรื่องที่สบคือ คาสั่งให้ปิดกิจการนานเกินไป ทาให้แรงงานขาดรายได้
สาเหตุ เพื่อลดการแพร่ระบาดเชือ้ โควิด-19
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การแก้ปัญหา เมื่อการระบาดลดลง จึงมีคาสั่งให้สามารถดาเนินกิจการได้ภายใต้มาตรการ
ควบคุม
2) การลงพืน้ ที่ติดตามเพื่อประเมินความเสี่ยงของร้านนวดสปา
สาเหตุ อุปสรรคในการเดินทางและต้องลงหลายพืน้ ที่ อาจมีความยุ่งยากหลายอย่าง
การแก้ปัญหา พยายามลงพืน้ ที่และสารวจให้ได้มากที่สดุ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการออก
นโยบายต่อไป
6. ท่านคิดว่าขณะนีค้ วามช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานหรือภาครัฐให้กบั ลูกจ้างที่ได้รบั ผลกระทบ
จากโควิด-19 เพียงพอหรือไม่ เพราะอะไร
 เพียงพอ (เนื่องจาก)
 ไม่เพียงพอ (เนื่องจาก)
เงินช่วยเหลือเยียวยาที่ให้แรงงานน้อยกว่าที่แรงงานทางานได้เองต่อเดือน ทาให้แรงงานมี
ปั ญหาด้านการเงินและปากท้อง จริง ๆ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งั ปิ ดพืน้ ที่เสี่ยงต่าง ๆ ก็
เพื่อต้องการให้ลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ก็ไปกระทบกับการทามาหากินหลายอาชีพ
เลย ไม่เฉพาะแค่อาชีพนวดแผนไทยครับ
7. หน่วยงานของท่านได้มีการวางแผนหรือกาหนดนโยบายใดบ้างให้กบั ธุรกิจนวดแผนไทยหลัง
รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้เปิ ดดาเนินการได้ตามปกติ
มีการกาหนดมาตรการและออกคู่มือให้ธุรกิจนวดแผนไทยปฏิบตั ิ ช่วยลดโอกาสการแพร่เชือ้
โควิด-19 เมื่อมีผูม้ าใช้บริการ เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจทัง้ พนักงานนวดเองและ
ผูใ้ ช้บริการนวดด้วย และยังคงประเมินพืน้ ที่เสี่ยงอยู่เรื่อย ๆ นะ เพราะโรคระบาดยังอยู่กบั เรา
ไปอีกระยะเลย มีโอกาสที่จะกลับมาระบาดรอบใหม่ได้ตลอด
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ผลการสัมภาษณ์ของลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 1
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านทางานที่ (ระบุช่ือและสถานที่) ดอนเมือง กทม.
ตาแหน่ง พนักงานนวด รายได้ 12,000-15,000 บาท/เดือน
2. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
 ว่างงาน
 ทางาน (ระบุช่ือสถานที่ทางาน) ดอนเมือง กทม
ตาแหน่ง หมอนวด รายได้ 9,000 บาท/เดือน
3. ปัจจุบนั ท่านมีอายุ 51 ปี เพศ ญ
4. ท่านสาเร็จการศึกษาสูดสุดในระดับใด ม.3
5. สถานภาพสมรสของท่าน สมรส
กรณีสมรสแล้ว ท่านมีบุตรจานวน 2 คน
6. สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันขณะนี ้ (รวมทัง้ ตัวท่านด้วย) 4 คน
(ระบุใครบ้าง) ตัวเอง สามี ลูกสาว 2 คน
ประกอบอาชีพมีรายได้ 2 คน
7. ที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั จัดอยู่ประเภทใด
 เช่าที่พกั อาศัย จ่ายค่าเช่า ค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 7,000 บาท/เดือน
 บ้านที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของท่าน จ่ายค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณบาท/เดือน
 บ้านที่ไม่ได้เป็ นกรรมสิทธิข์ องท่าน จ่ายค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณบาท/เดือน
 บ้านพักชั่วคราวที่จดั ให้สาหรับผูป้ ระสบภัย
 อื่น ๆ เสียค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้
บาท/เดือน
8. ภูมิลาเนาเดิมท่านจังหวัด นครราชสีมา
9. นอกจากท่านมีใครบ้างเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 ไม่มี
 มี (ระบุ) สามี
10. ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้ขจ่ายให้กบั ใครบ้าง ลูก 2 คน
11. ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
รายได้เฉลี่ย
บาท/เดือน
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12. ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะ ใช้เดือนชนเดือน ไม่เหลือเก็บ
13. ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุประเภทหนีส้ ิน และจานวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็ นต้น)
14. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
15. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
16. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างและให้
ความช่วยเหลือด้านใด
 นายจ้าง เงินเดือนชดเชยช่วงร้านปิ ด 2 เดือน
 ภาครัฐ เข้าร่วมโครงการเราไม่ทงิ ้ กัน
 อื่น ๆ
17. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร
1) รายรับน้อยลงจากเดิม
สาเหตุ ร้านถูกสั่งปิ ด เงินจากทิปลูกค้าก็ไม่ได้
การแก้ปัญหา ได้รบั การเยียวยาเงินจากนายจ้างและโครงการเราไม่ทิง้ กัน
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ ยังพอช่วยประคองไปได้ ดีกว่าไม่ได้เงินเลย
19. จากเหตุการณ์โ ควิ ด -19 ท่านอยากให้ส ถานประกอบการของท่ านมี แนวทางการปฏิ บัติ
อย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
มีการจ่ายเงินเดือนเหมือนเดิม เราขาดรายได้ แทบไม่พอใช้เหมือนกัน
20. จากเหตุการณ์โควิด -19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบาย
การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
ถ้าเพิ่มเงินเยียวยาให้เพียงพอต่อค่ากินค่าอยู่ได้ จะดีมาก
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ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 2
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านทางานที่ (ระบุช่ือและสถานที่) ดอนเมือง กทม.
ตาแหน่ง แค็ชเชียร์ รายได้ 6,000-8,000 บาท/เดือน
2. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
 ว่างงาน
 ทางาน (ระบุช่ือสถานที่ทางาน) ดอนเมือง กทม
ตาแหน่ง ผูใ้ ห้บริการ รายได้15,000-25,000 บาท/เดือน
3. ปัจจุบนั ท่านมีอายุ 29 ปี เพศ ญ
4. ท่านสาเร็จการศึกษาสูดสุดในระดับใด ปวส
5. สถานภาพสมรสของท่าน หม้าย
กรณีสมรสแล้ว ท่านมีบตุ รจานวน 1 คน
6. สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันขณะนี ้ (รวมทัง้ ตัวท่านด้วย) 5 คน
(ระบุใครบ้าง)
ประกอบอาชีพมีรายได้
คน
7. ที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั จัดอยู่ประเภทใด
 เช่าที่พกั อาศัย จ่ายค่าเช่า ค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 5,000-8,000
บาท/เดือน
8. ภูมิลาเนาเดิมท่านจังหวัด พัทลุง
9. นอกจากท่านมีใครบ้างเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
10. ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้ขจ่ายให้กบั ใครบ้าง บุตร มารดา
11. ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
 ไม่มี
 มี (ระบุ) ค้าขายออนไลน์เล็กน้อย รายได้เฉลี่ย 2,500-3,000 บาท/เดือน
12. ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะ
 เพียงพอและสามารถเก็บออมได้ เพราะ
 ไม่เพียงพอ เพราะ
13. ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
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14.

15.

16.

17.

18.

 ไม่มี
 มี ระบุประเภทหนีส้ ิน และจานวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็ นต้น)
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
แนวทางแก้ไข หาอาชีพเสริม
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
1) กรณีท่ถี กู เลิกจ้างท่านแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปัญหา)
2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้างหรือไม่
 ได้รบั (ระบุความช่วยเหลือ)
 ไม่ได้รบั เพราะ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างและให้
ความช่วยเหลือด้านใด
 นายจ้าง ช่วยเรื่องค่าจ่าง (ไม่ได้ลด)
 ภาครัฐ
 อื่น ๆ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร
1) ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
สาเหตุ ลูกค้าน้อยลง
การแก้ปัญหา หารายได้เสริม เช่นขายขนม
ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่
อย่างไร
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ ไม่ได้รบั การเยียวยา
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19. จากเหตุการณ์โ ควิ ด -19 ท่านอยากให้ส ถานประกอบการของท่ านมี แนวทางการปฏิ บัติ
อย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
พยามยามกระตุน้ หาลูกค้าเข้าร้าน
20. จากเหตุการณ์โควิด -19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบาย
การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
เงินเยียวยาลูกจ้างประกันสังคม หรือ ลดอัตราเบีย้ ประกัน
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 3
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านทางานที่ (ระบุช่ือและสถานที่) บางเขน กทม
ตาแหน่ง marketing รายได้ 12,000-15,000 บาท/เดือน
2. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
 ว่างงาน
 ทางาน (ระบุช่ือสถานที่ทางาน)
ตาแหน่ง
รายได้ บาท/เดือน
3. ปัจจุบนั ท่านมีอายุ 25 ปี เพศ ญ
4. ท่านสาเร็จการศึกษาสูดสุดในระดับใด ม.6
5. สถานภาพสมรสของท่าน โสด
6. สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันขณะนี ้ (รวมทัง้ ตัวท่านด้วย) 7 คน
(ระบุใครบ้าง) พ่อ แม่ พี่นอ้ ง 3 คน
ประกอบอาชีพมีรายได้ 4 คน
7. ที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั จัดอยู่ประเภทใด
 บ้านที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของท่าน จ่ายค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 20,000
บาท/เดือน
8. ภูมิลาเนาเดิมท่านจังหวัด
ขอนแก่น
9. นอกจากท่านมีใครบ้างเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
10. ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้ขจ่ายให้กบั ใครบ้าง ตัวเอง
11. ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

 ไม่มี
 มี (ระบุ) รับหิว้ ของ รายได้เฉลี่ย 5,000 บาท/เดือน
ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะ
 เพียงพอและสามารถเก็บออมได้ เพราะ
 ไม่เพียงพอ เพราะ ในอนาคตต้องมีการขยับขยาย มีบา้ นเป็ นของตัวเอง
ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุประเภทหนีส้ ิน และจานวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็ นต้น)
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา
ขาดรายได้
แนวทางแก้ไข ต้องขอเงินพ่อแม่ใช้
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
1) กรณีท่ถี ูกเลิกจ้างท่านแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปัญหา) หางานทาใหม่
2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้างหรือไม่
 ได้รบั (ระบุความช่วยเหลือ)
 ไม่ได้รบั เพราะ ไม่ได้รบั การช่วยเหลือ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างและให้
ความช่วยเหลือด้านใด
 นายจ้าง
 ภาครัฐ โครงการเราไม่ทงิ ้ กัน 5,000 บาท
 อื่น ๆ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร
1) การหางานใหม่ยากขึน้
สาเหตุ เศรษฐกิจไม่ดี
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การแก้ปัญหา หารายได้เสริมไปพลาง ๆ
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่
อย่างไร
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
19. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบตั ิ
อย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
มีการจ่ายเงินชดเชย กรณีเลิกจ้าง
20. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบตั ิหรือนโยบายการ
ช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
มีการช่วยชดเชยรายได้
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 4
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านทางานที่ (ระบุช่ือและสถานที่) บางเขน กทม
ตาแหน่ง พนักงานบริการ รายได้ 20,000 บาท/เดือน
2. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
 ว่างงาน
 ทางาน (ระบุช่ือสถานที่ทางาน)
ตาแหน่ง
รายได้ บาท/เดือน
3. ปัจจุบนั ท่านมีอายุ 26 ปี เพศ ญ
4. ท่านสาเร็จการศึกษาสูดสุดในระดับใด ปวช
5. สถานภาพสมรสของท่าน โสด
6. สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันขณะนี ้ (รวมทัง้ ตัวท่านด้วย) 1 คน
(ระบุใครบ้าง)
ประกอบอาชีพมีรายได้ 1 คน
7. ที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั จัดอยู่ประเภทใด
 เช่าที่พกั อาศัย จ่ายค่าเช่า ค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 6,000 บาท/เดือน
8. ภูมิลาเนาเดิมท่านจังหวัด
ลพบุรี
9. นอกจากท่านมีใครบ้างเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

 ไม่มี
 มี (ระบุ)
ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้ขจ่ายให้กบั ใครบ้าง
ไม่มี
ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
 ไม่มี
 มี (ระบุ) ค้าขาย
รายได้เฉลี่ย
12,000
บาท/เดือน
ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะ รายจ่ายเยอะ
ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุประเภทหนีส้ ิน และจานวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็ นต้น)
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา
แนวทางแก้ไข
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
1) กรณีท่ถี ูกเลิกจ้างท่านแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปัญหา) หาอาชีพใหม่
2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้างหรือไม่
 ได้รบั (ระบุความช่วยเหลือ)
 ไม่ได้รบั เพราะ ทางร้านบอกว่า หมุนเงินไม่ทนั จ่ายเงินชดเชยให้ไม่ได้ เราก็ตอ้ งยอมออก
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างและให้
ความช่วยเหลือด้านใด
 นายจ้าง
 ภาครัฐ ได้รบั เงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ทงิ ้ กัน
 อื่น ๆ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร
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1) ไม่มีรายได้
สาเหตุ ตกงาน
การแก้ปัญหา หาอาชีพใหม่มาค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ เงินเยียวยาไม่พอใช้จ่าย ต้องหาอาชีพใหม่ แต่เศรษฐกิจก็ไม่ดี ลูกค้าน้อย
19. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบตั ิอย่างไร
หากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
ให้เขาจ่ายเงินชดเชย
20. จากเหตุการณ์โควิด -19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบาย
การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
อยากให้เพิ่มเงินชดเชย จัดการกับปัญหาเศรษฐกิจตอนนีด้ ว้ ย แย่กนั หมด
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 5
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านทางานที่ (ระบุช่ือและสถานที่) หลักสี่ กทม.
ตาแหน่ง
พนักงานนวด รายได้ 13,000-15,000 บาท/เดือน
2. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
 ว่างงาน
 ทางาน (ระบุช่ือสถานที่ทางาน)
หมอนวดอิสระ
ตาแหน่ง
รายได้ 8,000-9,000
บาท/เดือน
3. ปัจจุบนั ท่านมีอายุ 39 ปี เพศ ญ
4. ท่านสาเร็จการศึกษาสูดสุดในระดับใด
ม.3
5. สถานภาพสมรสของท่าน
หม้าย
กรณีสมรสแล้ว ท่านมีบุตรจานวน 1 คน
6. สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันขณะนี ้ (รวมทัง้ ตัวท่านด้วย) 1 คน
(ระบุใครบ้าง) ตัวเอง ลูก
ประกอบอาชีพมีรายได้ 1
คน
7. ที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั จัดอยู่ประเภทใด
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8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

 เช่าที่พกั อาศัย จ่ายค่าเช่า ค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 6,000 บาท/เดือน
ภูมิลาเนาเดิมท่านจังหวัด
กาฬสินธุ์
นอกจากท่านมีใครบ้างเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายให้กบั ใครบ้าง พ่อแม่ ลูก
ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
รายได้เฉลี่ย
บาท/เดือน
ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะ
 เพียงพอและสามารถเก็บออมได้ เพราะ
 ไม่เพียงพอ เพราะต้องเลีย้ งลูก ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายรายเดือน และส่งเงินให้พ่อแม่ต่างจังหวัด
ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุประเภทหนีส้ ิน และจานวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็ นต้น)
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา
เลิกกับสามี เพราะครอบครัวมีปัญหาทางการเงิน
แนวทางแก้ไข แยกกันอยู่ หาเงินเลีย้ งลูกเองต่อไป ให้เขาส่งเงินมาให้ลกู เดือน 2,000 บาท
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
1) กรณีท่ถี กู เลิกจ้างท่านแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปัญหา) รับจ้างนวด
ตามบ้านแทนการไปนวดที่รา้ น
2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้างหรือไม่
 ได้รบั (ระบุความช่วยเหลือ)
 ไม่ได้รบั เพราะ ทางร้านไม่มีเงินจ่ายชดเชยให้ลกู จ้าง เพราะเป็ นธุรกิจเล็ก ๆ
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16. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างและให้
ความช่วยเหลือด้านใด
 นายจ้าง
 ภาครัฐ เงินเยียวยาโครงการเราไม่ทงิ ้ กัน
 อื่น ๆ
17. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร
1) เงินไม่พอใช้ ทางบ้านต่างจังหวัดก็แย่ไปด้วย
สาเหตุ ตกงาน รายได้ไม่มี
การแก้ปัญหา รับนวดตามบ้าน ได้เงินเล็ก ๆ น้อย ๆ
2) เกิดความเครียดทัง้ เรื่องเงินไม่พอใช้ และเรื่องครอบครัว
สาเหตุ ตกงาน เงินไม่พอใช้
การแก้ปัญหา ต้องอยู่ให้ได้ เพื่อลูกกับพ่อแม่ท่ีต่างจังหวัด
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่
อย่างไร
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ เงินเยียวยาที่รฐั ให้สาหรับ 3 เดือน เท่ากับที่เราเคยได้เดือนนึงเลย มันไม่พอใช้
19. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบตั ิอย่างไร
หากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
อยากให้เขามีเงินชดเชยให้ลกู จ้างบ้าง เราถูกออกจากงานแล้วไม่ได้อะไรเลย
20. จากเหตุการณ์โควิด -19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบั ติหรือนโยบาย
การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
ถ้าจะสั่งให้ปิดต่อไป รัฐควรให้เงินเยียวยาเดือนละ 15,000 อย่างที่หมอนวดเคยได้
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 6
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านทางานที่ (ระบุช่ือและสถานที่) หมอนวดอิสระ หลักสี่ กทม
ตาแหน่ง
พนักงานนวด
รายได้ 15,000-18,000
บาท/เดือน
2. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
 ว่างงาน
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3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

 ทางาน (ระบุช่ือสถานที่ทางาน)
หมอนวดอิสระ
ตาแหน่ง
รายได้ 10,000-11,000
บาท/เดือน
ปัจจุบนั ท่านมีอายุ 32 ปี เพศ ช
ท่านสาเร็จการศึกษาสูดสุดในระดับใด
ปวส
สถานภาพสมรสของท่าน
โสด
กรณีสมรสแล้ว ท่านมีบุตรจานวน
คน
สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันขณะนี ้ (รวมทัง้ ตัวท่านด้วย) 5 คน
(ระบุใครบ้าง) พ่อ แม่ น้อง 2 คน
ประกอบอาชีพมีรายได้ 3
คน
ที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั จัดอยู่ประเภทใด
 เช่าที่พกั อาศัย จ่ายค่าเช่า ค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 12,000 บาท/เดือน
ภูมิลาเนาเดิมท่านจังหวัด
กทม
นอกจากท่านมีใครบ้างเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 ไม่มี
 มี (ระบุ) พ่อ แม่
ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้ขจ่ายให้กบั ใครบ้าง
พ่อ แม่ ตัวเอง
ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
 ไม่มี
 มี (ระบุ) ค้าขายออนไลน์ รายได้เฉลี่ย 2,000-3,000 บาท/เดือน
ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะ
 เพียงพอและสามารถเก็บออมได้ เพราะ ภาระค่าใช้จ่ายไม่มากเท่าไหร่ เรายังอยู่บา้ นกับ
พ่อแม่
 ไม่เพียงพอ เพราะ
ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุประเภทหนีส้ ิน และจานวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็ นต้น)
ผ่อนรถจักรยานยนต์ 1,500 บาทต่อเดือน
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
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15.

16.

17.

18.

19.

 ไม่มี
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
1) กรณีท่ถี กู เลิกจ้างท่านแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปัญหา)
2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้างหรือไม่
 ได้รบั (ระบุความช่วยเหลือ)
 ไม่ได้รบั เพราะ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างและให้
ความช่วยเหลือด้านใด
 นายจ้าง
 ภาครัฐ
 อื่น ๆ ไม่ได้รบั การเยียวยาเลยครับ เราไม่เข้าเกณฑ์โครงการเราไม่ทงิ ้ กัน เราเป็ นหมอ
นวดอิสระก็ไม่ได้มีนายจ้างอยู่แล้ว
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร
1) รายได้ท่ีรบั นวดน้อยลง ช่วงนีล้ กู ค้าก็ไม่อยากนวด เขากลัวติดโควิดด้วย
สาเหตุ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
การแก้ปัญหา หารายได้เสริมจากการค้าขายออนไลน์ ได้กาไรนิด ๆ หน่อย ๆ
ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ มันไม่ครอบคลุมทุกคนนะ บางคนเขาเข้าไม่ถึงจริง ๆ อย่างเราไม่ได้เงินเยียวยาเพราะ
ไม่เข้าเงื่อนไขรัฐบาล ก็ไม่ได้สิทธิ์เยียวยาอะไรเลย
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบตั ิอย่างไร
หากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต

20. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบตั ิหรือนโยบายการ
ช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
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รัฐบาลสั่งปิ ดก็ตอ้ งมีมาตรการเยียวยาหมอนวดเพราะกระทบมาก ๆ หมอนวดบางคนอยู่
พืน้ ที่สีแดงแต่ไม่ได้รบั การเยียวยาจากรัฐบาลเลย
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 7
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านทางานที่ (ระบุช่ือและสถานที่) รามอินทรา กทม
ตาแหน่ง
ผูใ้ ห้บริการนวดสปา รายได้ 20,000-24,000
บาท/เดือน
2. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
 ว่างงาน
 ทางาน (ระบุช่ือสถานที่ทางาน)
รามอินทรา กทม
ตาแหน่ง ผูใ้ ห้บริการนวดสปา รายได้ 15,000-16,000
บาท/เดือน
3. ปัจจุบนั ท่านมีอายุ 31 ปี เพศ เพศ ญ
4. ท่านสาเร็จการศึกษาสูดสุดในระดับใด
ปวส
5. สถานภาพสมรสของท่าน
โสด
กรณีสมรสแล้ว ท่านมีบุตรจานวน
คน
6. สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันขณะนี ้ (รวมทัง้ ตัวท่านด้วย) 3 คน
(ระบุใครบ้าง) พ่อ แม่ ตัวเอง
ประกอบอาชีพมีรายได้ 3
คน
7. ที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั จัดอยู่ประเภทใด
 เช่าที่พกั อาศัย จ่ายค่าเช่า ค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 12,000 บาท/เดือน
8. ภูมิลาเนาเดิมท่านจังหวัด
อยุธยา
9. นอกจากท่านมีใครบ้างเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 ไม่มี
 มี (ระบุ) พ่อแม่
10. ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้ขจ่ายให้กบั ใครบ้าง
พ่อ แม่ ตัวเอง
11. ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
รายได้เฉลี่ย
บาท/เดือน
12. ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะ
 เพียงพอและสามารถเก็บออมได้ เพราะ ภาระค่าใช้จ่ายเรามีไม่เท่าไหร่ แต่เงินที่เก็บน้อยลง
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13.

14.

15.

16.

17.

 ไม่เพียงพอ เพราะ
ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุประเภทหนีส้ ิน และจานวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็ นต้น)
ผ่อนรถยนต์ 8,000 บาท
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา
แนวทางแก้ไข
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
1) กรณีท่ถี กู เลิกจ้างท่านแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปัญหา)
2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้างหรือไม่
 ได้รบั (ระบุความช่วยเหลือ)
 ไม่ได้รบั เพราะ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างและให้
ความช่วยเหลือด้านใด
 นายจ้าง เจ้านายเราจ่ายเงินเดือนเราปกติ แต่ไม่ได้ชม.ที่ได้จากลูกค้า
 ภาครัฐ
 อื่น ๆ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร
1) รายรับน้อยลงไปเยอะ แต่ค่าใช้จ่ายเราก็ยงั เหมือนเดิม
สาเหตุ ร้านปิ ดไป 3 เดือนแล้วลูกค้าก็นอ้ ยลงไปอีกเยอะ วันหนึง่ เข้าร้านไม่กี่คน
การแก้ปัญหา เราก็ทางานที่เดิมต่อไปค่ะ ยังดีท่เี จ้านายเราไม่เลิกจ้าง พอช่วยเราบ้าง
ไม่อย่างนัน้ แย่เลย
2) บางคนคิดว่าเราทางานสปา เรามีความเสี่ยงสูง เข้าใจเราผิด
สาเหตุ รัฐให้ประกาศว่าร้านนวด สปา เป็ นสถานที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชือ้ สูง
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การแก้ปัญหา พยายามให้ความเข้าใจว่าเราไม่ได้มีความเสี่ยงสูงไปมากกว่าคนทั่วไป เรามี
การป้องกันและรักษาความสะอาดอย่างเต็มที่ตามมาตรฐาน
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ มันไม่เพียงพออยู่แล้ว หลายคนก็ไม่ได้รบั เงินเยียวยาจากทางรัฐ เดือดร้อนกว่าเราเยอะ
สั่งปิ ดร้านทัง้ ที่เรามีมาตรฐานความสะอาดสูง แต่ส่งั ปิ ดนานเกินไป เหมือนลืมธุรกิจเราไปเลย
19. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบตั ิอย่างไร
หากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
ทางร้านดีมากที่ยังจ้างเราและให้เงินเดือนตามแกติทั้งที่รา้ นก็ยังปิ ด พอเปิ ดร้านคงต้องมี
แรงจูงใจให้ลกู ค้าเข้ามาใช้บริการเยอะขึน้ อย่างเช่นโปรโมชั่นราคาพิเศษ
20. จากเหตุการณ์โควิด -19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบาย
การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
นอกจากเรื่ อ งเยี ยวยาเงิ นให้เหมาะสมกับ ภาระรายจ่ า ยของประชาชนแล้ว ยัง อยากให้
ประชามสัมพันธ์ให้ความรูก้ ับประชาชนทั่วไปว่าหมอนวด พนักงานร้านสปา ไม่ใช้ผมู้ ีความ
เสี่ยงสูง ไม่ตอ้ งกลัวพวกเรา เรามีมาตรฐานการรักษาความสะอาดอยู่แล้ว อยากให้ม่นั ใจและ
กลับมาใช้บริการอีก
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 8
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านทางานที่ (ระบุช่ือและสถานที่) รามอินทรา กทม
ตาแหน่ง
พนักงานนวด
รายได้
12,000-15,000 บาท/เดือน
2. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
 ว่างงาน
 ทางาน (ระบุช่ือสถานที่ทางาน)
รามอินทรา กทม
ตาแหน่ง
หมอนวดอิสระ
รายได้ 8,000-10,000 บาท/เดือน
3. ปัจจุบนั ท่านมีอายุ 51 ปี เพศ
ญ
4. ท่านสาเร็จการศึกษาสูดสุดในระดับใด
ม.3
5. สถานภาพสมรสของท่าน
สมรส
กรณีสมรสแล้ว ท่านมีบุตรจานวน 2 คน
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6. สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันขณะนี ้ (รวมทัง้ ตัวท่านด้วย) 4 คน
(ระบุใครบ้าง) ตัวเอง สามี ลูก 2 คน
ประกอบอาชีพมีรายได้ 2 คน
7. ที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั จัดอยู่ประเภทใด
 บ้านที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของท่าน จ่ายค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ
13,000 บาท/เดือน
8. ภูมิลาเนาเดิมท่านจังหวัด อุบลราชธานี
9. นอกจากท่านมีใครบ้างเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 ไม่มี
 มี (ระบุ) สามี
10. ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้ขจ่ายให้กบั ใครบ้าง
ลูก 2 คน พ่อ แม่
11. ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
รายได้เฉลี่ย
บาท/เดือน
12. ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะ เรามีภาระค่ากินอยู่ในครอบครัวและส่งเงินให้
พ่อแม่ดว้ ย
13. ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุประเภทหนีส้ ิน และจานวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็ นต้น) ผ่อนบ้าน
10,000 บาท
14. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา
แนวทางแก้ไข
15. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
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16.

17.

18.

19.

20.

1) กรณีท่ถี กู เลิกจ้างท่านแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปัญหา)
พยายามหางานใหม่ แต่เราอายุ 51 แล้ว จะไปสมัครแม่บา้ นเขาก็รบั อายุไม่เกิน 45 ปี เลย
รับจ้างนวดอิสระได้ เราก็ทงิ ้ อาชีพเดิมไม่ได้
2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้างหรือไม่
 ได้รบั (ระบุความช่วยเหลือ)
 ไม่ได้รบั เพราะ ร้านที่เราทาอยู่เป็ นร้านเพื่อนกัน ร้านเล็ก ๆ เงินสารองไม่มีจ่ายชดเชยเรา
หรอก สุดท้ายเขาก็ปิดร้านไปทาอย่างอื่น
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างและให้
ความช่วยเหลือด้านใด
 นายจ้าง
 ภาครัฐ ได้เงินเยียวยาโครงการเราไม่ทงิ ้ กัน 5,000 บาท 3 เดือน
 อื่น ๆ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร
1) กังวลกับค่าเทอมลูก ค่าเรียนพิเศษ
สาเหตุ รายได้ลดลงทัง้ เราและสามี
การแก้ปัญหา ต้องช่วยกันประหยัด อะไรที่ไม่จาเป็ นก็ตอ้ งลดไปบ้าง
ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ จะไปพอได้ไง เดือนหนึ่งเราหาเงินได้มากกว่าเงินเยียวยาที่เขาให้ตงั้ 3 เท่า
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบตั ิอย่างไร
หากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
เราก็ไม่มีความคิดเห็นอะไรนะ ร้านเขาก็ปิดถาวรไปแล้ว เขาสูร้ ายจ่ายไม่ไหวจริงๆ
จากเหตุการณ์โควิด -19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบาย
การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
ช่วยลงมาดูให้จริงจังด้วยว่าธุรกิจเรากาลังแย่ มาตรการที่บอกว่าช่วยเหลือ เข้าถึงประชาชน
จริงรึเปล่า

ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 9
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1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านทางานที่ (ระบุช่ือและสถานที่) รามอินทรา กทม.
ตาแหน่ง พนักงานทาความสะอาดในสปา รายได้ 12,000 บาท/เดือน
2. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
 ว่างงาน
 ทางาน (ระบุช่ือสถานที่ทางาน)
ตาแหน่ง
รายได้
บาท/เดือน
3. ปัจจุบนั ท่านมีอายุ 48 ปี เพศ ญ
4. ท่านสาเร็จการศึกษาสูดสุดในระดับใด
ม.3
5. สถานภาพสมรสของท่าน
สมรส
กรณีสมรสแล้ว ท่านมีบุตรจานวน 1 คน
6. สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันขณะนี ้ (รวมทัง้ ตัวท่านด้วย) 3 คน
(ระบุใครบ้าง) ตัวเอง สามี ลูก
ประกอบอาชีพมีรายได้ 2 คน
7. ที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั จัดอยู่ประเภทใด
 เช่าที่พกั อาศัย จ่ายค่าเช่า ค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 9,000 บาท/เดือน
8. ภูมิลาเนาเดิมท่านจังหวัด สระบุรี
9. นอกจากท่านมีใครบ้างเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 ไม่มี
 มี (ระบุ) สามี
10. ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้ขจ่ายให้กบั ใครบ้าง ลูก แม่ท่ีต่างจังหวัด
11. ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
ขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง รายได้เฉลี่ย 8,000-10,000 บาท/เดือน
12. ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะ
 เพียงพอและสามารถเก็บออมได้ เพราะ
 ไม่เพียงพอ เพราะ ค่าใช้จ่ายรายเดือนมีเยอะ มีหนี ้ รวมทัง้ ต้องเก็บค่าเทอมให้ลกู อีก
13. ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
 ไม่มี
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14.

15.

16.

17.

18.

 มี ระบุประเภทหนีส้ ิน และจานวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็ นต้น)
เงินกูม้ าทาร้านหมูปิ้ง 20,000 บาท ผ่อนรถจักรยานยนต์ 2,000 บาทต่อเดือน
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา มีปากเสียงกับสามีบา้ ง เพราะเครียดที่หาเงินได้นอ้ ยลง ทัง้ เขาทัง้ เรา มันแทบไม่พอใช้
แนวทางแก้ไข เราต้องค่อย ๆ คุยกัน ช่วยกันหางออกว่าจะหาเงินได้จากทางไหนอีกดี
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
1) กรณีท่ถี กู เลิกจ้างท่านแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปัญหา)
หาอาชีพใหม่ ขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง
2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้างหรือไม่
 ได้รบั (ระบุความช่วยเหลือ) ชดเชยเงินเดือน 3 เดือน
 ไม่ได้รบั เพราะ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างและให้
ความช่วยเหลือด้านใด
 นายจ้าง ชดเชยเงินเดือน 3 เดือน
 ภาครัฐ
 อื่น ๆ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร
1) ตกงาน ขาดรายได้ประจา
สาเหตุ ร้านปิ ดตัวลงจากวิกฤติโควิด-19 เราก็ถกู ให้ออก
การแก้ปัญหา หาอาชีพใหม่ ขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง
2) เกิดความเครียด
สาเหตุ ตกงาน เงินไม่มี ต้องกูห้ นีย้ ืมสินมาเปิ ดร้านขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง
การแก้ปัญหา เราก็ตอ้ งดิน้ รนไป ไม่สกู้ ็ไม่ได้ อดทนเพื่อลูกเพื่อครอบครัว
ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่
อย่างไร
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 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ
มันจะไปพอได้ไง เราตกงาน แล้วเรายังไม่ได้เงินเยียวยาเลย
19. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบตั ิ
อย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
จริง ๆ เขาก็ชดเชยให้เราเต็มที่แล้ว ร้านที่เราทาอยู่เขาถึงกับต้องปิ ด เขาก็แย่พอกัน ถ้าเขา
กลับมาเปิ ดใหม่ได้ก็อยากให้เขารับพนักงานเก่าเข้าไปทางานเหมือนเดิม
20. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบตั ิหรือนโยบายการ
ช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
อยากให้รฐั ลงมาดูแลเยียวยาคนที่เขาเดือดร้อนจริง ๆ ให้ท่วั ถึงกว่านี ้ มันแย่กนั ไปหมด ยังมี
คนอีกเยอะที่ไม่ได้รบั การเยียวยาจากรัฐเลย
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 10
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านทางานที่ (ระบุช่ือและสถานที่) ลาดพร้าว กทม
ตาแหน่ง พนักงานบริการนวดสปา รายได้ 20,000-25,000 บาท/เดือน
2. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
 ว่างงาน
 ทางาน (ระบุช่ือสถานที่ทางาน)
ลาดพร้าว กทม.
ตาแหน่ง พนักงานบริการนวดสปา
รายได้ 15,000-18,000 บาท/เดือน
3. ปัจจุบนั ท่านมีอายุ 27 ปี เพศ ญ
4. ท่านสาเร็จการศึกษาสูดสุดในระดับใด
ป.ตรี
5. สถานภาพสมรสของท่าน
โสด
กรณีสมรสแล้ว ท่านมีบุตรจานวน
คน
6. สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันขณะนี ้ (รวมทัง้ ตัวท่านด้วย) 1 คน
(ระบุใครบ้าง)
ประกอบอาชีพมีรายได้ 1
คน
7. ที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั จัดอยู่ประเภทใด
 เช่าที่พกั อาศัย จ่ายค่าเช่า ค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 11,000 บาท/เดือน
8. ภูมิลาเนาเดิมท่านจังหวัด
แพร่
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9. นอกจากท่านมีใครบ้างเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
10. ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายให้กบั ใครบ้าง ตัวเอง พ่อแม่
11. ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
รายได้เฉลี่ย
บาท/เดือน
12. ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะ
 เพียงพอและสามารถเก็บออมได้ เพราะ
 ไม่เพียงพอ เพราะ รายได้เราลดไปเยอะมาก แต่รายจ่ายยังเยอะเหมือนเดิม ข้าวของก็
แพงขึน้
13. ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุประเภทหนีส้ ิน และจานวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็ นต้น)
14. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา
แนวทางแก้ไข
15. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
1) กรณีท่ถี กู เลิกจ้างท่านแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปัญหา)
2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้างหรือไม่
 ได้รบั (ระบุความช่วยเหลือ)
 ไม่ได้รบั เพราะ
16. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างและให้
ความช่วยเหลือด้านใด
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17.

18.

19.

20.

 นายจ้าง นายจ้างยังจ้างเราต่อ ก็ให้เราทาตลาดออนไลน์ไปช่วงที่รา้ นปิ ด
ภาครัฐ เรามีประกันสังคม ก็ได้เงินเยียวยามา
 อื่น ๆ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร
1) เงินเดือนน้อยลง
สาเหตุ ช่วงที่รา้ นปิ ด ไม่มีลกู ค้าเข้ามาใช้บริการ ชม.ทางานเลยน้อยลง
การแก้ปัญหา พยายามประหยัดค่าใช้จ่าย ให้พอใช้
2) เรียนรูก้ ารทาตลาดออนไลน์
สาเหตุ เราต้องทาตลาดออนไลน์ เพื่อหารายได้เข้าร้าน ช่วงที่รา้ นปิ ดตัว 3 เดือน
การแก้ปัญหา ต้องพยายามเรียนรูใ้ ห้ได้ จะได้ไม่ตกงานด้วย
ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ เงินเยียวยาของผูท้ ่ีมีประกันสังคมให้นอ้ ย ไม่เพียงพอกับการใช้ชีวิต ทัง้ ที่เราก็จ่ายทุก
เดือนไม่เคยขาด ควรจะได้รบั การเยียวยาที่ดกี ว่านี ้
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบตั ิ
อย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
ให้ทางร้านเริ่มทาธุรกิจออนไลน์มากขึน้ เพื่อโปรโมทร้านด้วย ทาโปรโมชั่นลดครึ่งราคาให้
ลูกค้า ช่วงหลังมาลูกค้าน้อยลงเยอะ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบตั ิหรือนโยบายการ
ช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
ให้รฐั ช่วยกระตุน้ และสนับสนุนร้านนวด สปา โดยการออกโครงการคนละครึง่ รัฐจ่ายครึง่ หนึง่
ลูกค้าจ่ายครึง่ นึง น่าจะดึงดูดลูกค้าให้สนใจมากขึน้ นะ นี่แค่ออกความคิดเห็นนะ

ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 11
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านทางานที่ (ระบุช่ือและสถานที่) ลาดพร้าว กทม.
ตาแหน่ง
พนักงานนวด
รายได้ 10,000-12,000
บาท/เดือน
2. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
 ว่างงาน
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3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

 ทางาน (ระบุช่ือสถานที่ทางาน) ลาพร้าว กทม
ตาแหน่ง
หมอนวด
รายได้ 6,000-8,000
บาท/เดือน
ปัจจุบนั ท่านมีอายุ 54 ปี เพศ ช
ท่านสาเร็จการศึกษาสูดสุดในระดับใด ม.3
สถานภาพสมรสของท่าน
สมรส
กรณีสมรสแล้ว ท่านมีบุตรจานวน 3 คน
สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันขณะนี ้ (รวมทัง้ ตัวท่านด้วย) 5 คน
(ระบุใครบ้าง) ตัวเอง ภรรยา ลูก 3 คน
ประกอบอาชีพมีรายได้ 2
คน
ที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั จัดอยู่ประเภทใด
 เช่าที่พกั อาศัย จ่ายค่าเช่า ค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ
บาท/
เดือน
 บ้านที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของท่าน จ่ายค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 7,000 บาท/
เดือน
ภูมิลาเนาเดิมท่านจังหวัด ราชบุรี
นอกจากท่านมีใครบ้างเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 ไม่มี
 มี (ระบุ) ภรรยา
ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้ขจ่ายให้กบั ใครบ้าง ลูก 2 คน
ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
รายได้เฉลี่ย
บาท/เดือน
ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะ
 เพียงพอและสามารถเก็บออมได้ เพราะ
 ไม่เพียงพอ เพราะ เงินที่เราหาได้นอ้ ยลงมาก แทบไม่พอจ่ายค่าบ้าน ค่านา้ ค่าไฟ ไหนจะ
ค่ากินอีก อยู่กนั ตัง้ หลายคน หลายปากท้อง มันไม่พอใช้หรอก
ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
 ไม่มี
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14.

15.

16.

17.

 มี ระบุประเภทหนีส้ ิน และจานวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็ นต้น) กูธ้ นาคาร
ซือ้ ที่ดินต่างจังหวัด ส่งเดือนละ 3,000 บาท
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา ลูกได้เงินใช้นอ้ ยลง เขาก็บ่นว่าไม่พอใช้ เด็กมันใช้ตงั ฟุ่ มเฟื อย มันไม่เห็นเลยว่าพ่อแม่
หาเงินได้นอ้ ยลง
แนวทางแก้ไข ก็บอกไปว่า ลูกช่วยกันประหยัดหน่อยได้มยั้ ไม่ค่อยมีเงินแล้ว
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
1) กรณีที่ถูกเลิกจ้างท่านแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปั ญหา) ช่วงนัน้ ก็
พยายามประหยัดค่าใช้จ่ายหลายอย่างเลยนะ ไม่ได้หาอาชีพเสริม เราสุขภาพไม่ค่อยดี มีโรค
ประจาตัวด้วย จะออกไปตอนโรคกาลังระบาดมันก็เสี่ยง ภรรยาบอกว่าไม่ตอ้ งออกไปหรอก
อยู่บา้ นไปก่อน
2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้างหรือไม่
 ได้รบั (ระบุความช่วยเหลือ)
 ไม่ได้รบั เพราะ พอประกาศปิ ด เขาก็ให้เราหยุดงานไป แล้วก็เงียบไปเลย ไม่มีพดู ถึง
เงินชดเชยให้เลย
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างและให้
ความช่วยเหลือด้านใด
 นายจ้าง
 ภาครัฐ
 อื่น ๆ ไม่ได้รบั การช่วยเหลือใด ๆ เลย เพราะไม่อยู่ในเกณฑ์ท่เี ขาให้ เดือดร้อนมาก ๆ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร
1) เงินไม่พอใช้ ค่าใช้จ่ายรายวัน ค่าเช่าบ้าน ค่านา้ ค่าไฟ ส่งลูกเรียนด้วย
สาเหตุ คาสั่งปิ ดและหยุดให้บริการนวด
การแก้ปัญหา เราต้องประหยัด รอวันที่เขาประกาศเปิ ดอีกครัง้
2) เครียดจนมีปัญหาด้านสุขภาพ โรคประจาตัวกาเริบ
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สาเหตุ เครียดจากปัญหาตกงาน ขาดรายได้หลัก
การแก้ปัญหา พยายามปรับตัว ไม่เครียด และหาหมอรักษา
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ เราไม่ได้รบั การเยียวยาแบบคนอื่นเลย ไม่ได้รบั เงินเยียวยา 5,000 บาทด้วยเพราะเรา
ไม่เข้าเกณฑ์ท่เี ขากาหนดมา
19. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบตั ิอย่างไร
หากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
อยากให้เขามีมาตรารชัดเจนในการช่วยเหลือเงินชดเชยเราบ้าง เราออกมาแล้วไม่ได้เงิน
ชดเชยเลย กลายเป็ นคนตกงานตอนอายุ 54 ปี ดว้ ย
20. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบตั ิหรือนโยบายการ
ช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
อยากให้เขาลงพืน้ ที่มาดูจริงจังว่ามีคนที่เดือดร้อนเพราะโควิดแต่ไม่ได้รบั การเยียวยาอยู่ เรา
เดือดร้อนเรื่องเงินที่สดุ แล้ว กลัวไม่มีอะไรกิน
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 12
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านทางานที่ (ระบุช่ือและสถานที่) ลาดพร้าว กทม
ตาแหน่ง
พนักงานนวด
รายได้ 14,000-16,000
บาท/เดือน
2. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
 ว่างงาน
 ทางาน (ระบุช่ือสถานที่ทางาน)
ลาดพร้าว กทม
ตาแหน่ง
หมอนวด
รายได้ 10,000 บาท/เดือน
3. ปัจจุบนั ท่านมีอายุ 33 ปี เพศ ช
4. ท่านสาเร็จการศึกษาสูดสุดในระดับใด
ปวส
5. สถานภาพสมรสของท่าน
โสด
กรณีสมรสแล้ว ท่านมีบุตรจานวน
คน
6. สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันขณะนี ้ (รวมทัง้ ตัวท่านด้วย) 1 คน
(ระบุใครบ้าง) ตัวเอง
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7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

ประกอบอาชีพมีรายได้ 1
คน
ที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั จัดอยู่ประเภทใด
 เช่าที่พกั อาศัย จ่ายค่าเช่า ค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 7,000บาท/เดือน
ภูมิลาเนาเดิมท่านจังหวัด น่าน
นอกจากท่านมีใครบ้างเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้ขจ่ายให้กบั ใครบ้าง ส่งเงินให้พ่อแม่ท่ีต่างจังหวัด
ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
รายได้เฉลี่ย
บาท/เดือน
ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะ
 เพียงพอและสามารถเก็บออมได้ เพราะ
 ไม่เพียงพอ เพราะ ค่าใช้จ่ายที่กรุงเทพสูงมาก แล้วเราต้องส่งให้พ่อแม่ท่ีต่างจังหวัดอีก
ด้วย รายได้ลดลลงมาขนาดนีก้ ็ไม่พอใช้เลย
ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุประเภทหนีส้ ิน และจานวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็ นต้น)
ผ่อนโทรศัพท์ 2,000 บาทต่อเดือน
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา
แนวทางแก้ไข
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
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16.

17.

18.

19.

1) กรณีท่ีถูกเลิกจ้างท่านแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปัญหา) เคยคิดอยาก
หันไปขายของแต่เราไม่มีเงินทุน ได้แต่เอาเงินเก็บมาใช้ แต่มันไม่พอ ก็ตอ้ งประหยัด ๆ เอา
หน่อย ตอนนัน้ เอาเงินเก็บมาใช้แทบหมดเลย
2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้างหรือไม่
 ได้รบั (ระบุความช่วยเหลือ)
 ไม่ได้รบั เพราะ ทางร้านเงียบไปเลย ไม่มีการชดเชยเรา เขาบอกว่าปิ ดร้านไปก่อนนะ
แล้วก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเรามาอีกเลย
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างและให้
ความช่วยเหลือด้านใด
 นายจ้าง
 ภาครัฐ ได้รบั เงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ทงิ ้ กัน
 อื่น ๆ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร
1) ปิ ดมา 3 เดือน เงินเยียวยามาช้า เดือดร้อนมาก ค่าเช่าห้องไม่มีจ่าย หากินไปวัน ๆ ก็แย่แล้ว
สาเหตุ ประกาศหยุดร้าน 3 เดือน
การแก้ปัญหา ดึงเงินเก็บมาใช้และหยิบยืมเงินคนใกล้ตวั มาใช้ไปก่อน
2) ช่วงที่รอเงินเยียวยาเราเครียดมากเลยนะ เงินมันไม่พอใช้จริงๆ ไหนจะค่าเช่าห้อง ค่านา้
ค่าไฟ แทบไม่เหลือกินเลย
สาเหตุ ตกงานและประกาศห้ามเปิ ดสถานประกอบการนวดแผนไทยหรืองดกิจกรรมนวด
แผนไทย
การแก้ปัญหา เราก็ตอ้ งให้กาลังใจตัวเองว่าพ่อแม่ท่ีต่างจังหวัดก็รอเราอยู่ ต้องมีกาลังใจสู้
ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่
อย่างไร
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ เงินเยียวยา 5,000 บาทก็พอช่วยได้บา้ งนะ แต่เราก็ไม่พอใช้อยู่ดี เราเคยได้มากกว่า
กว่านีย้ งั แทบไม่พอเลย
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบตั ิอย่างไร
หากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
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อยากให้เขาเยียวยาเราบ้าง ชัดเจนว่าจะให้เราออกหรือให้อยู่ต่อ เราเคว้งด้วย เงินก็ไม่มีดว้ ย
20. จากเหตุการณ์โควิด -19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบาย
การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
อยากให้พิจารณาจานวนเงินที่เยียวยาประชาชนใหม่อีกครัง้ ด้วย เพราะเขาไม่พอใช้กนั เงิน
ออกช้าด้วยอีกเรื่อง แล้วบางคนเขาเดือนร้อนจริงๆก็ไม่ได้เงินเยียวยา มันไม่ครอบคลุมเลย
อยากให้ดแู ลประชาชนให้ดีกว่านี ้
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 13
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านทางานที่ (ระบุช่ือและสถานที่) บางซื่อ กทม
ตาแหน่ง
พนักงานนวด
รายได้ 18,000-20,000
บาท/เดือน
2. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
 ว่างงาน
 ทางาน (ระบุช่ือสถานที่ทางาน)
บางซื่อ กทม
ตาแหน่ง
หมอนวด
รายได้ 12,000-14,000
บาท/เดือน
3. ปัจจุบนั ท่านมีอายุ 28 ปี เพศ ญ
4. ท่านสาเร็จการศึกษาสูดสุดในระดับใด
ปวส
5. สถานภาพสมรสของท่าน
โสด
กรณีสมรสแล้ว ท่านมีบุตรจานวน
คน
6. สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันขณะนี ้ (รวมทัง้ ตัวท่านด้วย) 1 คน
(ระบุใครบ้าง) ตัวเอง
ประกอบอาชีพมีรายได้ 1
คน
7. ที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั จัดอยู่ประเภทใด
 เช่าที่พกั อาศัย จ่ายค่าเช่า ค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 8,000 บาท/เดือน
8. ภูมิลาเนาเดิมท่านจังหวัด อยุธยา
9. นอกจากท่านมีใครบ้างเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
10. ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้ขจ่ายให้กบั ใครบ้าง
พ่อแม่
11. ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

 ไม่มี
 มี (ระบุ) ขายของออนไลน์ รายได้เฉลี่ย 4,000-5,000
บาท/เดือน
ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะ
 เพียงพอและสามารถเก็บออมได้ เพราะ นอกจากรายได้หลักแล้วเรายังทาอาชีพเสริม
ไปด้วย มีรายรับหลายช่องทาง แต่ก็ใช่ว่าจะเก็บได้เยอะ เพราะรายจ่ายเราก็เยอะเหมือนกัน
ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุประเภทหนีส้ ิน และจานวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็ นต้น)
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา
แนวทางแก้ไข
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
1) กรณีท่ถี กู เลิกจ้างท่านแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปัญหา)
2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้างหรือไม่
 ได้รบั (ระบุความช่วยเหลือ)
 ไม่ได้รบั เพราะ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างและให้
ความช่วยเหลือด้านใด
 นายจ้าง เจ้านายให้เงินเดือนละ 3,000 บาท ในช่วงที่รา้ นปิ ด และยังให้ทางานต่อไป
ไม่ได้ให้เราออกจากงาน
 ภาครัฐ ได้รบั เงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิง้ กัน
 อื่น ๆ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร
1) รายได้หลักจากการนวดหายไปเลย รายรับเราน้อยมาก ๆ
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สาเหตุ รัฐประกาศสั่งปิ ดร้านนวดแผนไทย สปา
การแก้ปัญหา หารายได้เสริมโดยการค้าขายออนไลน์แทน
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ ธุรกิจนวดแผนไทยถูกสั่งปิ ด ทุกอย่างเป็ นศูนย์เลยนะคะ แต่รฐั เยียวยามาเดือนละ
5,000 บาท ยังไงมันก็ไม่พอค่ะ แถมบางคนไม่ได้เยียวยาเลยก็มี มันเดือดร้อนกันหมด
19. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร
หากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
อยากให้มีมาตรฐานในการให้บริการนะคะ แบบว่าให้ลกู ค้ามั่นใจว่าร้านเราสะอาด ไม่ได้เป็ น
สถานที่เสี่ยง ประมาณนีค้ ่ะ
20. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบตั ิหรือนโยบายการ
ช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
อยากให้เยียวยามากกว่านีน้ ะ และให้ทบทวนด้วยว่ามาตรการที่ออกมาได้เยียวยาประชาชน
เพียงพอหรือยัง
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 14
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านทางานที่ (ระบุช่ือและสถานที่) บางซื่อ กทม
ตาแหน่ง พนักงานทาความสะอาดร้าน รายได้ 12,000 บาท/เดือน
2. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
 ว่างงาน
 ทางาน (ระบุช่ือสถานที่ทางาน)
บางซื่อ กทม
ตาแหน่ง พนักงานทาความสะอาดร้าน รายได้ 12,000 บาท/เดือน
3. ปัจจุบนั ท่านมีอายุ 49 ปี เพศ ญ
4. ท่านสาเร็จการศึกษาสูดสุดในระดับใด ม.3
5. สถานภาพสมรสของท่าน
สมรส
กรณีสมรสแล้ว ท่านมีบุตรจานวน 1 คน
6. สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันขณะนี ้ (รวมทัง้ ตัวท่านด้วย) 3 คน
(ระบุใครบ้าง) ตัวเอง สามี ลูก
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7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

ประกอบอาชีพมีรายได้ 2
คน
ที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั จัดอยู่ประเภทใด
 เช่าที่พกั อาศัย จ่ายค่าเช่า ค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 8,000 บาท/เดือน
ภูมิลาเนาเดิมท่านจังหวัด อุดรธานี
นอกจากท่านมีใครบ้างเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 ไม่มี
 มี (ระบุ) สามี
ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้ขจ่ายให้กบั ใครบ้าง
ลูก
ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
รายได้เฉลี่ย
บาท/เดือน
ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะ
 เพียงพอและสามารถเก็บออมได้ เพราะ พอร้านกลับมาเปิ ดอีกครัง้ รายได้เราก็เท่าเดิม
 ไม่เพียงพอ เพราะ
ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุประเภทหนีส้ ิน และจานวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็ นต้น)
ผ่อนรถยนต์ 6,000 บาท
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา
แนวทางแก้ไข
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
1) กรณีท่ถี กู เลิกจ้างท่านแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปัญหา)
2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้างหรือไม่
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16.

17.

18.

19.

20.

 ได้รบั (ระบุความช่วยเหลือ)
 ไม่ได้รบั เพราะ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างและให้
ความช่วยเหลือด้านใด
 นายจ้าง นายจ้างให้เงินเดือนครึง่ นึง ระหว่างที่รา้ นลูกสั่งปิ ด
 ภาครัฐ ได้รบั เงินเยียวยาโครงการเราไม่ทงิ ้ กัน
 อื่น ๆ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร
1) การอยู่กินในช่วงที่โรคระบาดและรัฐสั่งล็อคดาวน์ ต้องประหยัดหลายอย่าง
สาเหตุ เงินเดือนเราได้ไม่เต็มที่เหมือนเมื่อก่อน ภาระผ่อนรถ ค่าเช่าบ้านก็มี ไหนจะค่าเรียน
ลูกด้วย
การแก้ปัญหา ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเอา เราไม่ได้เดือดร้อนกระทบมากเท่าไหร่
ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร
เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ สาหรับเราก็พอแล้ว เพราะรวมกับเงินเดือนที่นายจ้างให้มาก็เกือบเท่ากับเงินเดือน
ปกติเราเลย
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบตั ิ
อย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
อยากให้มีการเตรียมตัวก่อนที่รา้ นจะกลับมาเปิ ดอีกครัง้ พวกเรื่องความสะอาด อะไรพวกนี ้
ไม่ใช่แค่ลกู ค้าที่กงั วล เราก็กงั วลด้วย ยอมรับเลยว่ากลัวติดเชือ้ โควิด เพราะวัน ๆ หนึ่งมีลกู ค้า
เข้ามาใช้บริการหลายคน
จากเหตุการณ์โควิด -19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบาย
การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
ครัง้ นีเ้ หมือนเค้าจะแก้ปัญหาได้ชา้ นะ อยากให้วางแผนดีกว่านี ้ อันนีเ้ ยียวยาประชาชนช้ามาก
บางคนเขารอไม่ไหวหรอก

ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 15
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านทางานที่ (ระบุช่ือและสถานที่) พญาไท กทม.
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2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

ตาแหน่ง พนักงานต้อนรับหน้าร้านและแคชเชียร์ รายได้ 12,000 บาท/เดือน
ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
 ว่างงาน
 ทางาน (ระบุช่ือสถานที่ทางาน)
ตาแหน่ง
รายได้ บาท/เดือน
ปัจจุบนั ท่านมีอายุ 21 ปี เพศ ญ
ท่านสาเร็จการศึกษาสูดสุดในระดับใด ม.6
สถานภาพสมรสของท่าน
โสด
กรณีสมรสแล้ว ท่านมีบุตรจานวน
คน
สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันขณะนี ้ (รวมทัง้ ตัวท่านด้วย) 1 คน
(ระบุใครบ้าง)
ประกอบอาชีพมีรายได้ คน
ที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั จัดอยู่ประเภทใด
 เช่าที่พกั อาศัย จ่ายค่าเช่า ค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 8,000 บาท/เดือน
ภูมิลาเนาเดิมท่านจังหวัด ชลบุรี
นอกจากท่านมีใครบ้างเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้ขจ่ายให้กบั ใครบ้าง
ตัวเอง
ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
รายได้เฉลี่ย
บาท/เดือน
ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะ
 เพียงพอและสามารถเก็บออมได้ เพราะ
 ไม่เพียงพอ เพราะ หลังจากที่รฐั สั่งล็อคดาวน์ ทางร้านก็ตอ้ งปิ ด หนูตกงานเลย
ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุประเภทหนีส้ ิน และจานวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็ นต้น)
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14. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา
แนวทางแก้ไข
15. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
1) กรณีท่ถี กู เลิกจ้างท่านแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปัญหา) ต้องของเงิน
พ่อแม่เป็ นค่ากินค่าอยู่
2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้างหรือไม่
 ได้รบั (ระบุความช่วยเหลือ) นายจ้างให้เงินชดเชย 5,000 บาท หลังออกจากงาน
 ไม่ได้รบั เพราะ
16. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างและให้
ความช่วยเหลือด้านใด
 นายจ้าง เงินชดเชยจานวนหนึ่ง
 ภาครัฐ
 อื่น ๆ
17. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร
1) ตกงาน ไม่มีรายได้ เงินไม่พอใช้
สาเหตุ ผลกระทบจากโควิด-19 ร้านไม่จา้ งงานต่อ
การแก้ปัญหา ขอพ่อแม่ใช้ไปก่อน จนกว่าจะได้งานใหม่
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่อย่างไร
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ หนูเป็ นนักศึกษาที่ทางานไปด้วยเรียนไปด้วย มีสถานะเป็ นนักศึกษาอยู่ หนูเลยไม่ได้
รับการเยียวยาใด ๆ จากรัฐเลย ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเราไม่ทงิ ้ กันด้วย
19. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบตั ิอย่างไร
หากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
อยากให้รา้ นชดเชยเงินให้ลกู จ้างมากกว่านีค้ ่ะ
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20. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบตั ิหรือนโยบายการ
ช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
หนูเ ป็ นคนนึง ที่เ ดือดร้อนจากวิกฤติโ ควิ ดแต่ไ ม่ ไ ด้รับการเยี ยวยาจากรัฐ เลย เพราะหนูมี
สถานะเป็ นนักศึกษา อยากให้เค้าแก้ไขปัญหาจุดนีด้ ว้ ย
ลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 16
1. ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่านทางานที่ (ระบุช่ือและสถานที่) พญาไท กทม.
ตาแหน่ง
หมอนวดแผนไทย รายได้ 14,000-15,000 บาท/เดือน
2. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ
 ว่างงาน
 ทางาน (ระบุช่ือสถานที่ทางาน)
หลักสี่ กทม
ตาแหน่ง ค้าขาย รายได้ 12,000-13,000 บาท/เดือน
3. ปัจจุบนั ท่านมีอายุ 36 ปี เพศ ญ
4. ท่านสาเร็จการศึกษาสูดสุดในระดับใด
ม.3
5. สถานภาพสมรสของท่าน
หม้าย
กรณีสมรสแล้ว ท่านมีบุตรจานวน 1 คน
6. สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันขณะนี ้ (รวมทัง้ ตัวท่านด้วย) 2 คน
(ระบุใครบ้าง) ตนเอง ลูก
ประกอบอาชีพมีรายได้ 1 คน
7. ที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั จัดอยู่ประเภทใด
 เช่าที่พกั อาศัย จ่ายค่าเช่า ค่านา้ ค่าไฟ และอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 7,000 บาท/เดือน
8. ภูมิลาเนาเดิมท่านจังหวัด พัทลุง
9. นอกจากท่านมีใครบ้างเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
10. ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้ขจ่ายให้กบั ใครบ้าง
ลูก พ่อแม่
11. ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เสริมจากงานอื่น ๆ หรือไม่
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
รายได้เฉลี่ย
บาท/เดือน
12. ท่านคิดว่ารายได้ขณะนีเ้ พียงพอต่อการดารงชีพหรือไม่
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13.

14.

15.

16.

17.

 เพียงพอแต่ไม่สามารถเก็บออมได้ เพราะ พออกมาค้าขายแทนอาชีพนวด รายได้เราก็
น้อยลงกว่าเดิม ข้าวของก็แพงขึน้ ทุกวัน
 เพียงพอและสามารถเก็บออมได้ เพราะ
 ไม่เพียงพอ เพราะ
ท่านมีหนีส้ ินหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุประเภทหนีส้ ิน และจานวนเงิน (เช่น ค่าผ่อนบ้าน และผ่อนรถ เป็ นต้น)
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่
 ไม่มี
 มี ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา
แนวทางแก้ไข
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือไม่
 มี
 ไม่มี
1) กรณีท่ถี กู เลิกจ้างท่านแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองอย่างไร (ระบุการแก้ปัญหา)
เราก็หาอาชีพใหม่เลย ผันตัวมาขายของในตลาด
2) กรณีทีท่านประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากนายจ้างหรือไม่
 ได้รบั (ระบุความช่วยเหลือ)
 ไม่ได้รบั เพราะ ทางร้านเขามีหนีส้ ินเยอะ แล้วเป็ นร้านเล็ก ๆ พอเจอโควิดเข้าไปก็ปิด
กิจการไปเลย เราก็เห็นใจเขาเหมือนกันว่าเขาไม่มีเงินชดเชยให้เราจริง ๆ
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างและให้
ความช่วยเหลือด้านใด
 นายจ้าง
 ภาครัฐ
 อื่น ๆ ไม่ได้เลย เราเป็ นหมอนวดที่ยงั ไม่ได้ขนึ ้ ทะเบียน เลยไม่ได้เงินเยียวยา 5 ,000 บาท
แบบคนอื่นเขา
จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านประสบปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร
1) เริ่มต้นอาชีพใหม่ มันก็ยากเนอะ เราไม่เคยทามาก่อน แต่ก็ตอ้ งเสี่ยงทาเอา
สาเหตุ ตกงานจากสถานการณ์โควิด-19
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การแก้ปัญหา พยายามเรียนรูท้ ่จี ะทามาหากินอาชีพใหม่
2) ยอมรับเลยว่าช่วงเดือนแรกที่รา้ นปิ ด เครียดมาก
สาเหตุ ตกงานจากสถานการณ์โควิด-19
การแก้ปัญหา พยายามหาอย่างอื่นทา เราก็ตอ้ งรีบปรับตัวให้ไ ว กลัวลูกจะไม่มีอะไรกิน
สงสารลูกอย่างเดียวเลย
18. ท่านคิดว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอต่อท่านหรือไม่
อย่างไร
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
เพราะ จะไปเพียงพอได้ไง ไม่ตกถึงเราสักนิดเลย เราเหมือนโดนรัฐทอดทิง้ เลย เดือดร้อนมาก ๆ
19. จากเหตุการณ์โควิด-19 ท่านอยากให้สถานประกอบการของท่านมีแนวทางการปฏิบตั ิ อย่างไร
หากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
เราก็เห็นเขาเดือดร้อนไม่แพ้เราเนอะ เห็นใจเขาเหมือนกัน จริง ๆ ถ้าเขากลับมาเปิ ดได้อีกครัง้
ก็อยากให้เขาเตรียมตัวรับมือ ถ้าสถานการณ์แย่ลงอีกครัง้ แล้วร้านต้องปิ ดอีกรอบ ให้มีเงิน
ชดเชยให้ลกู จ้างบ้าง
20. จากเหตุการณ์โควิด -19 ท่านอยากให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบาย
การช่วยเหลืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนีอ้ ีกในอนาคต
อยากให้สารวจดูบา้ งว่ามีคนไม่ได้รบั การเยียวยา เราเดือดร้อนจากโควิดเหมือนกัน แต่ไม่ได้
เยียวยาเลย ไม่อยากให้ใครโดนรัฐทอดทิง้ แบบนีอ้ ีกถ้าเกิดสถานการณ์ท่ีแย่แบบนีใ้ นอนาคต

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

ผลงานตีพิมพ์
รางวัลทีไ่ ด้รับ

นายณฐพร วรรณชิต
29 สิงหาคม 2526
จังหวัดเพชรบุรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ
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