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โดย [𝑓(𝑉𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒) + 𝑔(𝑉𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠)] หรือมิติความเปราะบางในภาคเศรษฐกิจในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงประกอบไป

ดว้ยความเปราะบางในมิติปากทอ้งของประชากร (𝑉𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒) และความเปราะบางในมิติธุรกิจ (𝑉𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠) และ
มิติความเส่ียง (Hazard)  

 
𝑉𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒  = (

1

𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
) 𝑥(𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟) 

 
𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 = 𝑤1 ∙ 𝑓(𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑥 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛) 

+𝑤2 ∙ 𝑓(𝑙𝑜𝑤 − 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) + 𝑤3 ∙ 𝑓(𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

 

ความเปราะบางในมิติปากทอ้งของประชาชน (𝑉𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒) ซ่ึงแปรผนัตามส่วนกลบัรายไดข้องประชากร 
( 1

𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
) และตวัช้ีวดัมิติความเปราะบางของประชากรท่ียากจน  โดยผลคูณของปัจจยัน้ี จะถูกปรับค่าสุดทา้ยให้

อยูใ่นช่วง [1,2]    
ตวัช้ีวดัมิติความยากจนของประชากรค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) ผลคูณของความ

หนาแน่นประชากรและอตัราส่วนความยากจน (2) ผูมี้รายไดน้อ้ย และ (3) ผูท่ี้ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 

ดงันั้น ความเปราะบางของมิติน้ีจะทวคูีณความรุนแรงตามจ านวนประชากรยากจน ท่ีมีความหนาแน่นสูง และผู ้

มีรายไดน้อ้ย ไม่ไดมี้รายไดจ้ากการประกอบอาชีพ   โดยทั้ง 3 ปัจจยัน้ีจะถูกปรับค่าให้อยูใ่นช่วง [1,10] ก่อน
น ามาหาค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ซ่ึงก าหนดให ้𝑤1 = 0.5, 𝑤2 = 0.3 และ 𝑤3 = 0.2 

ชุดข้อมูลทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

ตัวแปร ข้อมูล แหล่งทีม่า รายละเอยีดอ่ืนๆ 

Income รายไดต่้อหวั ส านกังานสถิติแห่งชาติ 
ขอ้มูลรายไดต่้อหวัเฉล่ีย ระดบั
ต าบล 

Population 
density 

จ านวน
ประชากร และ

ส านกังานสถิติแห่งชาติ + 
Siametrics 

ขอ้มูลจ านวนประชากรความ
ละเอียดสูง (พื้นท่ีขนาด 30x30 ม.) 
จากภาพถ่ายดาวเทียม 

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

Poverty 
proportion 

สัดส่วนความ
ยากจน 

ส านกังานสถิติแห่งชาติ 
สัดส่วนประชากรท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่
เส้นความยากจน 

Low-income 
population 

จ านวนผูมี้
รายไดน้อ้ย 

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
กระทรวงการคลงั 

ผูมี้รายไดน้อ้ยตามหลกัเกณฑก์าร
ลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 

Unemployed 
population 

จ านวนผูท่ี้ไม่
ประกอบอาชีพ 

กรมการพฒันาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

ขอ้มูลการส ารวจความจ าเป็นขั้น
พื้นฐาน โดยเป็นขอ้มูลประชากรผู ้
ท่ีไม่ประกอบอาชีพ ในระดบัต าบล 

 
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 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ มุมมองของบริษทั และมุมมองของแรงงาน

ในภาคธุรกิจ   ส่วนของบริษทั ค านวณจากผลรวมสินทรัพยข์องธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการระบาด

ของ COVID-19 (targeted business) เช่น ธุรกิจบริการ การท่องเท่ียว  ร้านอาหาร และโรงแรม   โดยพิจารณาจาก 

อตัราส่วนของความหนาแน่นของธุรกิจเหล่าน้ี ทั้งส่วนท่ีเป็นธุรกิจจดทะเบียน และธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงค่า

ดงักล่าวจะถูกปรับค่าใหอ้ยูร่ะหวา่ง 1 ถึง 2   ส าหรับส่วนของแรงงาน คิดมากจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ 

จ านวนแรงงานท่ีไดรั้บผลประทบโดยตรง และ ผลการคน้หาค าวา่ “ตกงาน” ใน Google Web Searching  

ชุดข้อมูลทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

ตัวแปร ข้อมูล แหล่งทีม่า รายละเอยีดอ่ืนๆ 

Targeted 
business 
proportion 

สัดส่วนจ านวน
ธุรกิจท่ีไดรั้บ

Siametrics + DBD 
Deepmap ขอ้มูล GIS ภาคธุรกิจ
และเศรษฐกิจความละเอียดสูง 
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ผลกระทบ
โดยตรง 

Total assets 
of targeted 
business 

มูลค่าสินทรัพย์
ของธุรกิจท่ี

ไดรั้บผลกระทบ
โดยตรง 

Siametrics + DBD 
Deepmap ขอ้มูล GIS ภาคธุรกิจ
และเศรษฐกิจความละเอียดสูง 

Affected 
employment 

labor 

อตัราส่วน
แรงงานท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ 

On-Covid-19: New Implications 
of Job Task Requirements and 
Spouse’s Occupational Sorting 
(Discussion paper by Warn N. 
Lekfuangfu et. al.) 

อตัราส่วนแรงงานท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจาก Work Location 
Flexibility และ Physical 

Proximity ต ่า ในระดบั จงัหวดั 

Number of 
working 
labors 

จ านวน
ประชากรอยู่
ในช่วงอายวุยั
แรงงาน 

ส านกังานสถิติแห่งชาติ 
จ านวนประชากรในช่วงอาย ุ15-65 
ปี ในระดบัต าบล 

Number of 
Google 
search  

จ านวนคร้ังท่ีมี
การคน้หาค าใน 

Google 
Google Trends 

จ านวนคร้ังในการคน้หาค าวา่ “ตก
งาน” ใน Google ตามแต่ละพื้นท่ี 

 

 

มิติความเปราะบางในภาคเศรษฐกิจค านวณจากผลรวมของค่าความเปราะบางในมิติปากทอ้งของประชาชน และ 

มิติภาคธุรกิจ ท่ีถูกปรับค่าให้อยูใ่น scale เดียวกนัแลว้ และจะถูกทวคูีณความรุนแรงดว้ยมิติความเส่ียง (Hazard) 

ซ่ึงสะทอ้งถึงอตัราการเพิ่มข้ึนของผูติ้ดเช้ือในเขตพื้นท่ีนั้นๆ โดย 

 

𝐻𝑎𝑧𝑎𝑟𝑑 = 𝑙𝑜𝑔2.5( 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 +  1)  +  𝑏 

𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 = (0.75 ∗ 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 2 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠) + (0.25 ∗ 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 6 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠) 
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อตัราการแพร่กระจายโรค (Hazard) คิดจากสถิติอตัราการแพร่กระจายเช้ือทัว่โลกโดยเฉล่ีย พบวา่ผูป่้วยท่ีไดรั้บ

เช้ือ COVID-19 จะมีอตัราการแพร่เช้ือเฉล่ียต่อผูอ่ื้น 2-3 คน (ตวัเลขน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บั นโยบาย

ทางสาธารณสุข เช่น การเวน้ระยะห่างทางสังคม, การงดเดินทางออกจากท่ีพกั และ อ่ืน ๆ )  ดงันั้น ในระยะ

เร่ิมตน้ของการระบาด จ านวนของผูติ้ดเช้ือจะเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วแบบ exponential 

 
𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 2 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠

𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 6 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠
(𝑡𝑑)  ~ 𝑎𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑

𝑡𝑑 − 1(∗) แสดงถึง 𝑡𝑑  ~ 𝑙𝑜𝑔{𝑎𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑}( 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑  +  1) ซ่ึง

สามารถประมาณของค่าเฉล่ียการแพร่เช่ือต่อเน่ืองท่ีเกิดข้ึนในบริเวณนั้น  

 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 2 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠 และ 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 6 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠  คือจ านวนผูติ้ดเช้ือสะสมในช่วง 2 สัปดาห์ และ 

6 สัปดาห์ท่ีผา่นมา โดยค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัน้ีใชเ้พื่อประเมินสัดส่วนของผูติ้ดเช้ือท่ียงั active อยูเ่ป็นหลกั แต่

ยงัใหค้วามส าคญักบัปริมาณผูติ้ดเช้ือสะสมในช่วงท่ีผา่นมา 

 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากแต่ละบริเวณไม่มีการป้องกนัท่ีสมบูรณ์ ท าใหมี้โอกาสท่ีผูติ้ดเช้ือจะเคล่ือนยา้ยจากท่ีหน่ึง

ไปยงัอีกท่ีหน่ึงยงัมีอยู ่เราจึงไดค้  านวณ background transmission rate 𝑏 ซ่ึงพวกเราค านวณจากค่าเฉล่ียของการ

แพร่เช้ือหรือ 𝑙𝑜𝑔2.5(  𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 +  1) ของพื้นท่ีใกลเ้คียง  เราจึงน าไปใชใ้นการค านวณความเส่ียง 

Hazard หรือความรุนแรงของการแพร่เช้ือในบริเวณใกลเ้คียง 

ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 

ตวัแปร ขอ้มูล แหล่งท่ีมา รายละเอียดอ่ืนๆ 

 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑  
 จ  านวนผูติ้ดเช้ือ 

𝑏  

การเคล่ือนยา้ยของผูติ้ด
เช้ือจากบริเวณอ่ืน ๆ 

จ านวนผูติ้ด
เช้ือ 

กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 

จ านวนผูติ้ดเช้ือสะสมระดบัจงัหวดั 

 


