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Our View

มาตรการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ถูกใช้อย่างเข้มข้นขึ้นในไทย เพ่ือ

ยับย้ังการระบาดของโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็น การปิดสถานศึกษาและสถานบริการชั่วคราว 

เอกชนหลายแห่งก็เริ่มให้มีการท างานท่ีบ้าน และในตอนน้ี เริ่มมีการปิดตลาด และ

ห้างสรรพสินค้าใน กรุงเทพฯ แล้ว

บทเรยีนจากเหตุการณ์ 9/11 ในสหรฐัฯเม่ือป ี2001 และโรคระบาด SARS ในฮ่องกงเม่ือปี 2003 

สะท้อนวา่ผลกระทบโดยตรงของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อเศรษฐกิจมีไม่มากเท่ากับผลกระทบ

ทางอ้อมท่ีเกิดขึ้น เม่ือคนไม่สามารถหรอืไม่ต้องการออกไปจับจ่ายใช้สอยนอกบ้าน

Krungthai COMPASS วเิคราะห์ผลของการเวน้ระยะห่างทางสังคมต่อแรงงานในกรุงเทพฯ 

ว่าจะกระทบกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจแบบไม่มีลูกจ้าง เช่น พ่อค้าแม่ค้าขายสินค้า ขายอาหาร 

คนขับแท็กซี ่ช่างท าผม ฟรแีลนซ ์ฯลฯ มากท่ีสุด ซึ่งคนกลุ่มดังกล่าวมีจ านวนสูงถึง 1 ล้านคน 

(20%  ของแรงงานในกรุงเทพฯ) และมีความเปราะบางทางรายได้ และหน้ีสินมากกว่า

กลุ่มอื่นๆ

Key Highlights: 

วเิคราะห์ผลกระทบจากการเวน้ระยะห่างทางสังคม
เม่ือเวริค์ฟรอมโฮม อาจไม่เวริค์กับบางคน:

บทความน้ีเผยแพรใ่นเวบ็ไซต์ Thaipublica เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
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ในชว่งสัปดาห์ท่ีผ่านมา จ านวนผู้ติดเชื้อโควดิ-19 ในไทยเพ่ิมข้ึนอย่างมาก 
ท้ังภาครัฐและเอกชนต่างพยายามใช้มาตรการหลายๆ อย่างในการระงับ
การแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อ กลยุทธ์หลักอย่างหน่ึงท่ีถูกน ามาใช้ คือ การเวน้
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)1 สถานบรกิาร สถานศึกษาหลายๆ
แห่งปิดตัวชั่วคราว เอกชนหลายแห่งก็เริม่ให้มีการท างานท่ีบ้าน (Work From 
Home)

การลดการพบปะ และท างานท่ีบ้าน ดูจะไม่ได้เป็นเรื่องแย่ส าหรบัใครหลาย
คน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้วา่มีคนและธุรกิจจ านวนมาก ท่ีไม่สามารถท างานท่ีบ้านได้ 
ในบทความน้ีเราได้ท าการวเิคราะห์วา่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นใครบ้าง โดยในส่วน
แรกของบทความจะอธิบายเก่ียวกับการเวน้ระยะห่างทางสังคมโดยสังเขป และ
แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยใช้เหตุการณ์ SARS ท่ีฮ่องกงและ 
9/11 ท่ีสหรฐัฯ เป็นกรณีศึกษา 

1
เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2020 ทาง WHO ได้แนะน าให้ใชค้ าวา่ Physical Distancing แทนค าวา่ Social Distancing เพราะมีความหมายตรงตัว
มากกวา่ แต่เนื่องจากเราอาจคุ้นเคยกับค าวา่ Social Distancing ในชว่งที่ผ่านมามากกวา่ ในบทความนี้จงึขอใชค้ าวา่ Social Distancing 
และการเวน้ระยะห่างทางสังคมก่อน 

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
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Social Distancing คืออะไร และท ำไมถึงจ ำเป็นในเวลำน้ี?

Social Distancing หรอื การเวน้ระยะห่างทางสังคม คือมาตรการสาธารณสุข
เพ่ือยับย้ังการแพร่โรคระบาดไปยังผู้คนจ านวนมาก เช่น การปิดโรงเรียน ยกเลิก
กิจกรรมการรวมตัว ยกเลิกขนส่งสาธารณะ หรอืการให้ท างานท่ีบ้าน เป็นต้น และถือ
ว่าเป็นหน่ึงในมาตรการส าคัญท่ีหลายๆประเทศน ามาใช้ในการยับย้ังการแพรร่ะบาด
ของโควดิ-19 ในปัจจุบัน

บทความจาก Washington Post2 ได้แสดงให้เห็นว่า หากทุกคนมีการเว้น
ระยะห่างทางสังคม ลดการพบปะกัน ก็จะท าให้การแพร่ระบาดช้าลง จนอยู่ในระดับท่ี
ทรัพยากรทางการแพทย์สามารถรักษาผู้ติดเช้ือท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆ ได้ทันการ 
(Curve สีฟา้ในรูปท่ี 1) ในขณะท่ีหากไม่มีการเวน้ระยะห่างทางสังคม ผู้ติดเช้ือจะเพ่ิม
เรว็จนทรพัยากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ (Curve สีแดงในรูปท่ี 1) ซ่ึงเป็นวิกฤติท่ี
ก าลังเกิดขึ้นในอิตาลีขณะน้ี

จ านวนผู้ติดเชื้อโควดิ-19 ในแต่ละชว่งเวลา เปรยีบเทียบระหวา่งมแีละไมม่กีารเวน้ระยะห่าง
ทางสังคม

ที่มา: ปรบัจาก CDC / The Economist

2
จากบทความ Why outbreaks like coronavirus spread exponentially, and how to “flatten the curve”

การเวน้ระยะห่างทางสังคมจะช่วยให้จ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆ ส่งผลให้ทรพัยากรทางการแพทย์มี
เพียงพอต่อการรกัษาผู้ป่วย

จ านวน
ผู้ติดเชื้อ

ระยะเวลาต้ังแต่การพบผู้ติดเช้ือรายแรก

ขีดความสามารถของทรพัยากร
ทางการแพทย์ในการรกัษาผู้ติดเชื้อ

ไม่มีการเวน้ระยะห่างทางสังคม

มีการเวน้ระยะห่างทางสังคม

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/
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บทเรยีนจำก SARS และ 9/11: เมื่อคนกลัว และเวน้ระยะห่ำงทำงสังคม
จะมีผลกระทบอยำ่งไรต่อเศรษฐกิจ?

แม้วา่การเวน้ระยะห่างทางสังคมมีความส าคัญมากในขณะน้ี แต่ก็มีต้นทุนทาง
เศรษฐกิจท่ีสูงเช่นกัน ซึ่งเราเคยเห็นผลกระทบดังกล่าวจากเหตุการณ์ SARS และ 
9/11 มาแล้ว 

ในกรณีของ SARS ในฮ่องกงเม่ือปี 2003  อาจไม่แปลกใจนักท่ีธุรกิจสายการ
บิน และการท่องเท่ียว ซึ่งพ่ึงพิงก าลังซื้อจากต่างชาติเป็นหลักจะได้รับผลกระทบ 
อย่างไรก็ดี เราพบวา่ธุรกิจท่ีได้รบัผลกระทบรองลงมา คือ ธุรกิจรา้นอาหาร และธุรกิจ
ค้าปลีก ซึ่งนอกจากจะได้รบัผลกระทบจากนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีลดลงแล้ว ยังได้รบั
ผลกระทบจากการการจับจ่ายใช้สอยของคนในพ้ืนท่ีท่ีลดลงอีกด้วย

ในเรื่องน้ี มีงานวิจัย3 ช้ีว่าการระบาดของ SARS ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความ
กลัวท่ีจะติดโรค จนคนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะหลีกเล่ียงการท ากิจกรรมนอกบ้าน  ส่งผล
ต่อเน่ืองให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง และความกลัวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจได้มากกวา่ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากการระบาดของ SARS เสียอีก 

Olga Jonas นักวชิาการอาวโุสจาก Harvard Global Health Institute ได้
กล่าววา่ “80% ของผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการระบาดของ SARS มีสาเหตุ
มาจากความกลัวท่ีส่งผลให้ผู้บรโิภคมีพฤติกรรมท่ีพยายามปอ้งกันไม่ให้ตนเองติดโรค
เช่น การพยายามอยู่แต่ในบ้าน จนท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงกัลง”4

อะไรคือสาเหตท่ีุท าให้เศรษฐกิจชะลอตัวหลังการระบาดของโรค SARS
ที่มา: บทสัมภาษณ์ของ Olga Jonas นักวชิาการอาวโุสจาก Harvard Global Health Institute

3
งานวจิยัเรื่อง Economic Impact of SARS: The Case of Hong Kong

4
กล่าวในรายการ The Indicator From Planet Money ตอน Economic Fear Factor

ของผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

เกิดจากความกลัว
ของผู้บรโิภค

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
https://hub.hku.hk/bitstream/10722/88855/1/content.pdf
https://www.npr.org/transcripts/815661248
https://hub.hku.hk/bitstream/10722/88855/1/content.pdf
https://www.npr.org/transcripts/815661248
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อีกหน่ึงตัวอย่างท่ีดี เม่ือคนมีความกลัวจนไม่อยากมีส่วนรว่มในกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ คือเหตุการณ์ 9/11 ท่ีสหรัฐฯ ซึ่งการโจมตีตึกแฝดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ใน
มหานครนิวยอรก์ ไม่เพียงส่งผลต่อธุรกิจท่ีต้ังอยู่บรเิวณดังกล่าว แต่ยังส่งผลกระทบ
ทางจิตใจต่อผู้บริโภคให้เกิดความกลัวจนไม่กล้าท่ีจะออกไปจับจ่ายใช้สอยนอกบ้าน
สะท้อนได้จาก Consumer Confidence Index ของผู้บรโิภคในสหรฐัฯ ท่ีปรบัตัว
ลงอย่างเห็นได้ชัดในเวลาน้ัน 

ความเชื่อม่ันผู้บริโภคท่ีหดตัว น าไปสู่การบริโภคท่ีลดลง ท าให้หลายๆ ธุรกิจ
ประสบปัญหา มีงานวิจัย5 ระบุว่าธุรกิจในนิวยอร์กมีการเลิกจ้างกว่า 430,000 
ต าแหน่ง หลังเกิดเหตุการณ์ 9/11 ท้ังน้ี หากไม่นับธุรกิจสายการบินท่ีได้รับผล
โดยตรงจากเหตุก่อการรา้ย กลุ่มอาชีพท่ีถูกเลิกจ้างมากท่ีสุด คือ บรกิร พนักงานท า
ความสะอาด พนักงานขายตามร้านค้าปลีก พนักงานจัดเตรียมอาหาร และแคชเชียร ์
ซึ่งล้วนแต่เป็นกลุ่มคนมีรายได้น้อย และเก่ียวพันโดยตรงกับธุรกิจโรงแรมและ
ร้านอาหาร และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ท่ีได้รับผลกระทบจากความกลัวท่ีจะออกมาท า
กิจกรรมนอกบ้านของผู้บรโิภค 

เหตุการณ์ SARS และ 9/11 ท่ียกตัวอย่างขึ้นมาต่างแสดงว่าเม่ือผู้บริโภคเกิด
ความ “กลัว” จนไม่อยากออกจากบ้าน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมไม่น้อย

การจา้งงานของแต่ละธรุกิจในนิวยอรก์เปรยีบเทียบก่อนและหลังเหตกุารณ์ 9/11
(2000 vs 2002)

ที่มา: Bureau of Labor Statistics, New York และ Fiscal Policy Institute, US และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ไม่รวมการเลิกจา้งในกลุ่ม Financial & Insurance ที่โดยส่วนใหญ่เปน็การย้ายสถานที่ท างาน (Re-locate) 

การเลิกจา้งของธุรกิจโรงแรมและรา้นอาหาร และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ความกลัวของผู้บรโิภค

เลิกจา้งเพราะธุรกิจอยู่ในบรเิวณท่ีได้รบัผลจาก 9/11 โดยตรง

เลิกจา้งเพราะธุรกิจได้รบัผลจากการท่ีผู้คนออกมาจบัจ่ายใช้สอยน้อยลง

5
งานวจิยัเรื่อง 9/11 and the New York City economy: A borough-by-borough analysis

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
https://www.bls.gov/opub/mlr/2004/06/art1full.pdf
https://www.bls.gov/opub/mlr/2004/06/art1full.pdf
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Research Note

ในกรุงเทพฯ เมื่อกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคมเข้มข้นขึ้น ใครจะได้รบัผลกระทบมำกท่ีสุด?

ในขณะน้ีมีผู้ติดเช้ือเพ่ิมข้ึนจ านวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ เราคาดว่า
หากการระบาดเข้าสู่ระยะท่ี 3 กรุงเทพฯ จะเป็นพ้ืนท่ีแรกๆ ท่ีการเว้นระยะห่างทาง
สังคมจะถูกใช้อย่างเข้มข้นขึ้น ซึ่งในส่วนน้ีเราจะวเิคราะห์วา่ใครจะได้รบัผลกระทบจาก
เรื่องน้ีบ้าง 

Work From Home กระทบรายได้ของลูกจา้งหรอืไม่? 

กลุ่มลูกจ้างในระบบ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือน หรือลูกจ้างรายวัน ซึ่งมี
ประมาณ 3.6 ล้านคน จากแรงงานกว่า 5.3 ล้านคนในกรุงเทพฯ (รูปท่ี 4) ดูจะเป็น
กลุ่มท่ีได้รบัผลกระทบน้อยท่ีสุด เน่ืองจาก ตามกฎหมาย นายจ้างยังต้องจ่ายค่าจ้าง
ให้อยู่ อย่างไรก็ดี ลูกจ้างก็มีโอกาสถูกขอให้ลดค่าแรงชั่วคราวบ้าง หรอืลูกจ้างบาง
กลุ่มท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีได้รบัผลกระทบโดยตรงอย่างอุตสาหกรรมท่องเท่ียว อาจ
มีความเส่ียงเพ่ิมข้ึนในการถูกเลิกจ้าง หากสถานประกอบการหยุดด าเนินกิจการ 

แล้วคนกลุ่มใดจะได้รบัผลกระทบโดยตรง?  

เราคาดวา่จะมีกลุ่มคนท างานเกือบ 1.7 ล้านคนท่ีมีโอกาสได้รบัผลกระทบจากการ
เวน้ระยะห่างทางสังคม ไม่วา่จะเปน็กลุ่มลูกจ้างนอกระบบ กวา่ 3.2 หม่ืนคน ซึ่งมักไม่มี
การท าสัญญาจ้างท่ีแน่ชัด และเส่ียงต่อการถูกพักงานแบบไม่ได้ค่าจ้างในช่วงน้ี 
ยกตัวอย่างเช่น กรรมกรก่อสรา้ง พนักงานเสิรฟ์ คนโบกรถ สาวเชียรเ์บียร ์เป็นต้น 
นอกจากกลุ่มแรงงานนอกระบบแล้ว คนกลุ่มใหญ่ท่ีจะได้รบัผลกระทบ คือ ผู้ประกอบ
ธุรกิจแบบไม่มีลูกจ้างและฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีลูกจ้าง และผู้ช่วยธุรกิจ
ครอบครวัแบบไม่ได้ค่าจ้าง ซ่ึงมีจ านวนสูงถึง 1.6 ล้าน คิดเป็น 30.7% ของคนท างาน
ท้ังหมดในกรุงเทพฯ (รูปท่ี 4) 

ประเภทของแรงงานซ่ึงมจี านวนกวา่ 5.3 ล้านคน ในกรงุเทพฯ (ปี 2019)

ที่มา: ขอ้มูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ แรงงานในกรงุเทพฯ คิดเฉพาะภาคบรกิารและอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบธุรกิจแบบไม่มลีูกจา้งและฟรแีลนซ์เป็นคนกลุ่มใหญ่ท่ีสุดท่ีอาจได้รบัผลกระทบจาก
การเวน้ระยะห่างทางสังคม

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
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Research Note

เหตุท่ีผู้ประกอบธุรกิจมีโอกาสสูงท่ีจะได้รับผลกระทบ เพราะลักษณะของ
การท าธุรกิจต้องมีการพบปะในการให้บรกิาร เช่น ขายสินค้า ขายอาหาร รบัจ้างขับรถ 
เสริมสวย ฯลฯ ซึ่งเม่ือผู้คนไม่ค่อยได้ออกจากบ้าน ไม่ว่าจะมาจากการท างานท่ีบ้าน 
หรอืไม่กล้าออกจากบ้านก็ตาม ย่อมกระทบต่อรายได้ของคนกลุ่มน้ี ซึ่งเราเห็นได้จาก
การท่ีธุรกิจค้าปลีกจ านวนมากในฮ่องกงประสบปัญหาในช่วง SARS และในนิวยอรก์ 
ประสบปัญหาในช่วง 9/11 เม่ือประชากรเลือกท่ีจะไม่ออกจากบ้าน เป็นต้น 

ส าหรบักลุ่มนายจา้ง ท่ีมีกวา่ 2 แสนคน ถือวา่เปน็กลุ่มท่ีอาจประสบปัญหาหน้ีสิน
ท่ีสูงขึ้นมากในระยะน้ี เน่ืองจากมีรายได้ท่ีลดลง แต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายประจ า เช่น ค่าเช่า
สถานท่ี เงินเดือนลูกจ้าง เป็นต้น อย่างไรก็ดี ยังถือว่าเป็นกลุ่มท่ีสามารถเข้าถึง
บรกิารทางการเงนิ และความช่วยเหลือจากภาครฐัได้อยู่บ้าง

ในขณะท่ี ผู้ประกอบธุรกิจแบบไม่มีลูกจา้ง และฟรแีลนซ ์ คือกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมี
โอกาสได้รบัผลกระทบ  โดยคนกลุ่มน้ีมีจ านวนกวา่ 1 ล้านคน โดยส่วนใหญ่ ประมาณ 
76% ท าอาชีพขายสินค้า ขายอาหาร ขับรถแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ตลอดจน
ประกอบอาชีพช่างท าผม ช่างเสรมิสวย (รูปท่ี 5) 

จ านวนผู้ประกอบธรุกิจแบบไมม่ลีกูจา้ง และฟรแีลนซ์ในแต่ละอาชพีในกรงุเทพฯ

ที่มา: ขอ้มูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ 1. พ่อค้าแม่ค้าท่ัวไป ได้แก่ เจา้ของรา้น คนขายสินค้าตามตลาด แผงลอย หรอืถนน

2. ผู้จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ พ่อครวั/แม่ครวั คนขายอาหารตามถนน ผู้จดัการรา้นอาหาร
3. มอเตอรไ์ซค์รบัจา้งและคนขบัรถแท็กซี ่รวมผู้รบัจา้งขบัรถโดยสารอื่นๆ เชน่ คนขบัรถตู้ เปน็ต้น
4. 4 กลุ่มอาชพีในรปู คิดเปน็กวา่ 76% ของผู้ประกอบธุรกิจแบบไม่มีลูกจา้งและฟรแีลนซท้ั์งหมดในกรงุเทพฯ

พ่อค้า แม่ค้า และคนขับรถรบัจา้ง เป็นคนกลุ่มใหญ่สุดท่ีมีโอกาสได้รบัผลกระทบจากการเวน้ระยะห่างทางสังคม

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
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Research Note

ผู้ประกอบธุรกิจแบบไม่มีลูกจา้งและฟรแีลนซ ์ยังเปน็กลุ่มท่ีมีรายได้ไม่สูง โดยมี
รายได้เฉล่ียต่อคนต่อครวัเรอืนท่ี 9,500 บาท ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มลูกจ้างประจ าซึ่งมีรายได้
เฉล่ียต่อคนต่อครวัเรอืนท่ี 12,500 บาท นอกจากน้ี ยังเป็นกลุ่มท่ีมีความเปราะบางทาง
การเงนิสูงกวา่ค่าเฉล่ีย โดยมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายหน้ีต่อรายได้ (Debt Service Ratio: 
DSR) ท่ีระดับ 33% ซึ่งสูงกวา่ค่าเฉล่ียของประเทศท่ีมีระดับเพียง 26% 

โดยเราพบว่าผู้ประกอบธุรกิจแบบไม่มีลูกจ้าง กว่า 60% มีหน้ีสินเพ่ือการ
บรโิภค และมีประมาณ 40% ท่ีมีหน้ีสินท่ีกู้มาเพ่ือการประกอบธุรกิจ และหากการท่ีคน
กลุ่มน้ี เสียรายได้จากการเวน้ระยะห่างทางสังคมท่ีเข้มข้นข้ึน ก็ย่ิงจะท าให้มีปัญหาด้าน
การเงนิและหน้ีสินมากย่ิงข้ึน

สัดส่วนหน้ีสินต่อรายได้เฉล่ียของผู้ประกอบธรุกิจแบบไมม่ลีกูจา้งและฟรแีลนซ์ 
มีค่าเท่ากับ

ซ่ึงสูงกวา่
ค่าเฉล่ียของประเทศ

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report
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Research Note

มำตรกำรอะไร ท่ีพอจะช่วยให้เรำผ่ำนวกิฤติน้ีไปด้วยกันได้?
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ในขณะน้ีรฐับาลหลายๆ ประเทศรวมถึงไทย พยายามใช้มาตรการต่างๆ ในการ
พยุงเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่น การลดดอกเบ้ียของเฟด (Fed) หรอืความพยายาม
ของทรัมป์ในการให้สภาคองเกรสอนุมัติเงินให้เปล่าแก่ครัวเรือน และให้เงินกู้
ดอกเบ้ียต่าแก่ธุรกิจ เป็นต้น  

ในการสัมภาษณ์ผ่าน National Public Ratio (NPR) นักเศรษฐศาสตรช์ั้น
น าหลายท่าน6 มีความเห็นต่อแนวทางของทรัมป์ ว่าการแจกเช็คให้แก่ครัวเรือนใน
เวลาน้ี อาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากนัก เน่ืองจากหากคนยังกังวลต่อการติดเชื้อ
อยู่ ก็จะไม่ออกไปท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ดี ส่ิงท่ีส าคัญในช่วงน้ีดูจะเป็น
มาตรการท่ีช่วยประคองให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถอยู่รอดในวิกฤติน้ีไปได้ อย่างเช่น 
การอัดฉีดเงนิกู้ดอกเบ้ียต่าให้ธุรกิจขนาดเล็ก เป็นต้น 

Pierre Gourinchas7 นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย UC Berkeley 
กล่าวว่า หากเราต้องการให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ว ผู้เล่นต่างๆ ใน
ระบบจะต้องถูกพยุงให้อยู่รอดได้ เพราะหากผู้เล่นส าคัญในระบบตายไปเสียแล้ว อาจไม่
เร็วนักท่ีจะสร้างขึ้นใหม่ และแม้เม่ือการแพร่ระบาดของไวรัสผ่านไปแล้ว เศรษฐกิจก็
อาจกลับมาฟื้ นตัวได้ไม่เรว็นัก

ส าหรบัในกรณีของประเทศไทย แม้วา่ในขณะนี้ท้ังภาครฐั และเอกชนต่างๆ จะมี
มาตรการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กกันบ้างแล้ว แต่ส่ิงท่ีท้าทายเพ่ิมเติม คือ การ
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการแบบไม่มีลูกจ้าง ตลอดจนฟรแีลนซ์ ซึ่งมีจ านวนมาก มัก
อยู่นอกระบบ และมีความหลากหลายทางอาชีพสูง การใช้มาตรการแบบ One-Size-
Fit-All อาจจะไม่ได้ผลมากนัก การช่วยเหลือท่ีออกแบบมาให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
อาชีพ จึงมีความจ าเป็นมากขึ้น เพ่ือให้คนกลุ่มน้ีสามารถผ่านพ้น และเป็นก าลังในการ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ เม่ือการระบาดของโรคผ่านพ้นไปแล้วได้ 

6
กล่าวในรายการ The Indicator From Planet Money ตอน Medicine For The Economy

7
กล่าวในรายการ The Indicator From Planet Money ตอน The Sudden Stop
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