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𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 = (𝐻𝑎𝑧𝑎𝑟𝑑)𝑥 [𝑓(𝑉𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 ) + 𝑔(𝑉𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 )]

โดย [𝑓(𝑉𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 ) + 𝑔(𝑉𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 )] หรื อมิติความเปราะบางในภาคเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ ซึ่ งประกอบไป
ด้วยความเปราะบางในมิติปากท้องของประชากร (𝑉𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 ) และความเปราะบางในมิติธุรกิจ (𝑉𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 ) และ
มิติความเสี่ ยง (Hazard)
𝑉𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 = (

1
) 𝑥(𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟)
𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 = 𝑤1 ∙ 𝑓(𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑥 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛)
+𝑤2 ∙ 𝑓(𝑙𝑜𝑤 − 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) + 𝑤3 ∙ 𝑓(𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)

ความเปราะบางในมิติปากท้องของประชาชน (𝑉𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 ) ซึ่ งแปรผันตามส่ วนกลับรายได้ของประชากร
(𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒) และตัวชี้วดั มิติความเปราะบางของประชากรที่ยากจน
1

โดยผลคูณของปั จจัยนี้ จะถูกปรับค่าสุ ดท้ายให้

อยูใ่ นช่วง [1,2]
ตัวชี้วดั มิติความยากจนของประชากรคานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ 3 ปั จจัย ได้แก่ (1) ผลคูณของความ
หนาแน่นประชากรและอัตราส่ วนความยากจน (2) ผูม้ ีรายได้นอ้ ย และ (3) ผูท้ ี่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ดังนั้น ความเปราะบางของมิติน้ ีจะทวีคูณความรุ นแรงตามจานวนประชากรยากจน ที่มีความหนาแน่นสู ง และผู ้
มีรายได้นอ้ ย ไม่ได้มีรายได้จากการประกอบอาชีพ โดยทั้ง 3 ปั จจัยนี้จะถูกปรับค่าให้อยูใ่ นช่วง [1,10] ก่อน
นามาหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ซึ่ งกาหนดให้ 𝑤1 = 0.5, 𝑤2 = 0.3 และ 𝑤3 = 0.2
ชุ ดข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
ตัวแปร
Income
Population
density

ข้ อมูล

แหล่งทีม่ า

รายละเอียดอื่นๆ

รายได้ต่อหัว

สานักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลรายได้ต่อหัวเฉลี่ย ระดับ
ตาบล

จานวน
ประชากร และ

สานักงานสถิติแห่งชาติ +
Siametrics

ข้อมูลจานวนประชากรความ
ละเอียดสู ง (พื้นที่ขนาด 30x30 ม.)
จากภาพถ่ายดาวเทียม
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ความหนาแน่น
ประชากร
Poverty
proportion

สัดส่ วนความ
ยากจน

สานักงานสถิติแห่งชาติ

สัดส่ วนประชากรที่มีรายได้ต่ากว่า
เส้นความยากจน

Low-income จานวนผูม้ ี
population
รายได้นอ้ ย

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

ผูม้ ีรายได้นอ้ ยตามหลักเกณฑ์การ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐ

Unemployed จานวนผูท้ ี่ไม่
population
ประกอบอาชีพ

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลการสารวจความจาเป็ นขั้น
พื้นฐาน โดยเป็ นข้อมูลประชากรผู ้
ที่ไม่ประกอบอาชีพ ในระดับตาบล

𝑉𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 = 0.5 ∗ 𝑓(𝑉𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 ) + 0.5 ∗ 𝑓(𝑉𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠_𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 )
𝑉𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 = 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑉𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 = 0.75 ∗ 𝑓(𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑠) +
0.25 ∗ 𝑓(𝑔𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 "ตกงาน")

ความเปราะบางในมิติธุรกิจ( 𝑉𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 ) มาจาก 2 ส่ วนหลัก ได้แก่ มุมมองของบริ ษทั และมุมมองของแรงงาน
ในภาคธุ รกิจ ส่ วนของบริ ษทั คานวณจากผลรวมสิ นทรัพย์ของธุ รกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาด
ของ COVID-19 (targeted business) เช่น ธุ รกิจบริ การ การท่องเที่ยว ร้านอาหาร และโรงแรม โดยพิจารณาจาก
อัตราส่ วนของความหนาแน่นของธุ รกิจเหล่านี้ ทั้งส่ วนที่เป็ นธุ รกิจจดทะเบียน และธุ รกิจขนาดเล็ก ซึ่ งค่า
ดังกล่าวจะถูกปรับค่าให้อยูร่ ะหว่าง 1 ถึง 2 สาหรับส่ วนของแรงงาน คิดมากจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
จานวนแรงงานที่ได้รับผลประทบโดยตรง และ ผลการค้นหาคาว่า “ตกงาน” ใน Google Web Searching
ชุ ดข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
ตัวแปร
Targeted
business
proportion

ข้ อมูล

แหล่งทีม่ า

สัดส่ วนจานวน Siametrics + DBD
ธุ รกิจที่ได้รับ

รายละเอียดอื่นๆ
Deepmap ข้อมูล GIS ภาคธุ รกิจ
และเศรษฐกิจความละเอียดสู ง
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ผลกระทบ
โดยตรง
มูลค่าสิ นทรัพย์
Total assets
ของธุ รกิจที่
of targeted
Siametrics + DBD
ได้รับผลกระทบ
business
โดยตรง

Deepmap ข้อมูล GIS ภาคธุ รกิจ
และเศรษฐกิจความละเอียดสู ง

On-Covid-19: New Implications
อัตราส่ วนแรงงานที่ได้รับ
Affected
อัตราส่ วน
of Job Task Requirements and
ผลกระทบจาก Work Location
employment แรงงานที่ได้รับ Spouse’s Occupational Sorting
Flexibility และ Physical
labor
ผลกระทบ (Discussion paper by Warn N.
Proximity ต่า ในระดับ จังหวัด
Lekfuangfu et. al.)
Number of
working
labors

จานวน
ประชากรอยู่
ในช่วงอายุวยั
แรงงาน

Number of
Google
search

จานวนครั้งที่มี
การค้นหาคาใน Google Trends
Google

สานักงานสถิติแห่งชาติ

จานวนประชากรในช่วงอายุ 15-65
ปี ในระดับตาบล

จานวนครั้งในการค้นหาคาว่า “ตก
งาน” ใน Google ตามแต่ละพื้นที่

มิติความเปราะบางในภาคเศรษฐกิจคานวณจากผลรวมของค่าความเปราะบางในมิติปากท้องของประชาชน และ
มิติภาคธุ รกิจ ที่ถูกปรับค่าให้อยูใ่ น scale เดียวกันแล้ว และจะถูกทวีคูณความรุ นแรงด้วยมิติความเสี่ ยง (Hazard)
ซึ่ งสะท้องถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของผูต้ ิดเชื้ อในเขตพื้นที่น้ นั ๆ โดย
𝐻𝑎𝑧𝑎𝑟𝑑 = 𝑙𝑜𝑔2.5 ( 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 + 1) + 𝑏
𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 = (0.75 ∗ 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 2 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠) + (0.25 ∗ 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 6 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠)
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อัตราการแพร่ กระจายโรค (Hazard) คิดจากสถิติอตั ราการแพร่ กระจายเชื้ อทัว่ โลกโดยเฉลี่ย พบว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับ
เชื้อ COVID-19 จะมีอตั ราการแพร่ เชื้อเฉลี่ยต่อผูอ้ ื่น 2-3 คน (ตัวเลขนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั นโยบาย
ทางสาธารณสุ ข เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม, การงดเดินทางออกจากที่พกั และ อื่น ๆ ) ดังนั้น ในระยะ
เริ่ มต้นของการระบาด จานวนของผูต้ ิดเชื้ อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วแบบ exponential
𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 2 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠
𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 6 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠

𝑡

𝑑
(𝑡𝑑 ) ~ 𝑎𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
− 1(∗) แสดงถึง 𝑡𝑑 ~ 𝑙𝑜𝑔{𝑎𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑} ( 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 + 1) ซึ่ ง

สามารถประมาณของค่าเฉลี่ยการแพร่ เชื่ อต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในบริ เวณนั้น
𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 2 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠 และ 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 6 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠 คือจานวนผูต้ ิดเชื้ อสะสมในช่วง 2 สัปดาห์ และ

6 สัปดาห์ที่ผา่ นมา โดยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักนี้ใช้เพื่อประเมินสัดส่ วนของผูต้ ิดเชื้ อที่ยงั active อยูเ่ ป็ นหลัก แต่
ยังให้ความสาคัญกับปริ มาณผูต้ ิดเชื้ อสะสมในช่วงที่ผา่ นมา
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแต่ละบริ เวณไม่มีการป้ องกันที่สมบูรณ์ ทาให้มีโอกาสที่ผตู ้ ิดเชื้ อจะเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่งยังมีอยู่ เราจึงได้คานวณ background transmission rate 𝑏 ซึ่ งพวกเราคานวณจากค่าเฉลี่ยของการ
แพร่ เชื้ อหรื อ 𝑙𝑜𝑔2.5 ( 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 + 1) ของพื้นที่ใกล้เคียง เราจึงนาไปใช้ในการคานวณความเสี่ ยง
Hazard หรื อความรุ นแรงของการแพร่ เชื้อในบริ เวณใกล้เคียง
ชุดข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ตัวแปร

ข้อมูล

แหล่งที่มา

รายละเอียดอื่นๆ

𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑
จานวนผูต้ ิดเชื้อ
𝑏
การเคลื่อนย้ายของผูต้ ิด
เชื้อจากบริ เวณอื่น ๆ

จานวนผูต้ ิด กรมควบคุมโรค กระทรวง
เชื้อ
สาธารณสุ ข

จานวนผูต้ ิดเชื้อสะสมระดับจังหวัด

