การประมาณการประชากรคนไร้บ้าน
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดย ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และ ณัฎฐ์ศุภณ ดำชื่น

จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่เรำกำลังเผชิญอยู่นั้น ได้สร้ำงควำม
สูญเสีย อัน ร้ำยแรงต่อชีว ิต สุขภำพ ตลอดจนเศรษฐกิจทั่ว โลก ประเทศไทยเองก็ก ำลัง อยู่ในสถำนกำรณ์ ที่
ยำกลำบำก เนื่องจำกตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกำร ห้ำงร้ำน สำยกำรบิน รวมทั้ง
หน่วยงำนต่ำง ๆ ล้วนต้องปิดเพื่อลดกำรแพร่ระบำดของเชื้อ สถำนกำรณ์ครั้งนี้ไม่เป็นเพียงแค่วิกฤติกำรณ์ทำง
สุขภำพหรือเป็นเรื่องของโรคระบำดเท่ำนั้น หำกแต่กำลังลุกลำมกลำยเป็นวิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจครั้งใหม่ที่คำด
ว่ำจะรุนแรงไม่แพ้วิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่ำน ๆ มำ
เมื่อหลำยสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ เรำเริ่มเห็นคนตกงำนมำกขึ้น เห็นแรงงำนตัดสินใจเดินทำงกลับต่ำงจังหวัด
เพรำะถูกเลิกจ้ำงกันเป็นจำนวนมำก ในยำมปกติแรงงำนเหล่ำนี้สำมำรถเช่ำที่อยู่อำศัยได้เนื่องจำกมีรำยได้จำกกำร
ทำงำน แต่เมื่อถูกเลิกจ้ำงเขำก็มีรำยได้ไม่เพียงพอที่จะจ่ำยค่ำที่พักอำศัย ทำให้ต้องตัดสินใจเดินทำงกลับบ้ำ นเกิด
ของตน ประเด็นนี้นำมำสู่ข้อกังวลว่ำ ในกรณีของคนที่ไม่ได้มี ครอบครัวหรือภูมิลำเนำให้กลับ คนที่อำศัยอยู่เพียง
ลำพัง คนที่มีเงินเก็บไม่เพียงพอ คนที่มีหนี้สินต้องผ่อนชำระ หรือ คนที่ทำงำนหำเช้ำกินค่ำ จุดหมำยปลำยทำง
(Destination) ต่อไปของพวกเขำจะเป็นที่ใด…
สิ่งที่เรำไม่อยำกเห็นที่สุด คือ สถำนกำรณ์ดังกล่ำว ทำให้เกิดคนไร้บ้ำนหน้ำใหม่ (New Homeless) ใน
สังคมเพิ่มขึ้น เพรำะกำรกลำยเป็น คนไร้บ้ำนนับเป็นปลำยทำงที่สุดของปัญหำสำหรับพวกเขำ เนื่องจำก (1) ไม่มี
รำยได้ และ (2) ไม่มีครอบครัวหรือที่อยู่อำศัยคอยสนับสนุน ดังนั้นกำรที่มีคนไร้บ้ำนเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่ำ สังคม
ต้องมีปัญหำหนักมำกทำให้สองเงื่อนไขนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ จำนวนคนไร้บ้ำนเป็นดัชนีชี้วัด ทำง
เศรษฐกิจแบบหนึ่ง และเป็นกำรสะท้อนให้เห็นว่ำสังคมกำลังประสบกับปัญหำทำงเศรษฐกิจและรำยได้ขั้นรุนแรง
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จำกงำนวิจัยเรื่องกำรพัฒนำตัวชี้วัดโอกำสในกำรเข้ำสู่ภำวะไร้บ้ำน ของ พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และคณะ
(2562) ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) คณะผู้วิจัยได้พัฒนำ
ดัชนีชี้วัดควำมเปรำะบำงในกำรเข้ำสู่ภำวะไร้บ้ำน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่ำวสำมำรถประมำณกำร (Estimate) ได้ด้วย
วิธ ีกำรทำงเศรษฐศำสตร์ ผ ่ ำนแบบจ ำลองทำงเศรษฐมิต ิ (Econometric Model) โดยในทำงเศรษฐศำสตร์
แบบจำลองทำงเศรษฐมิติเป็นเครื่องมือที่สำคัญในกำรพยำกรณ์สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ ตลอดจนพฤติกรรมและ
กำรตัดสินใจของมนุษย์ ซึ่งสำมำรถนำมำพัฒนำและประยุกต์ใช้กับกรณีของคนไร้บ้ำนได้เช่นกัน ดังนั้นคณะผู้วิจัย
จึงได้ทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มคนไร้บ้ำน และกลุ่มคนเปรำะบำง เพื่อพัฒนำเป็นแบบจำลองโอกำสในกำร
เป็นคนไร้บ้ำน (Homeless Probability Model) กล่ำวโดยง่ำย คือ สมกำรทำงคณิตศำสตร์และสถิติอย่ำงหนึ่งซึ่ง
พอเรำใส่ตัวเลขเข้ำไปแล้ว ก็จะคำดเดำค่ำบำงอย่ำงออกมำ
ตารางที่ 1: ผลการประมาณการคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2558

โดยนักวิจัยได้พยำกรณ์จำนวนคนไร้บ้ำนในกรุงเทพมหำนครในปี พ.ศ. 2558 ด้วยแบบจำลองที่พัฒนำขึ้น
ซึ่งพบว่ำ มีคนไร้บ้ำนในกรุงเทพมหำนครทั้งสิ้น 1,484 คน ตัวเลขดังกล่ำวมีแนวโน้มใกล้เคียงกับยอดสำรวจคนไร้
บ้ำนในกรุงเทพมหำนครจริงของ อนรรฆ พิทักษ์ธำนิน และคณะ (2559) ที่แจงนับได้ 1,307 คน ในปีเดียวกัน
นอกจำกนี้ คณะผู้วิจัยยังได้พยำกรณ์จำนวนคนไร้บ้ำนในกรุงเทพมหำนครภำยใต้สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ จำกกำรจำลอง
สถำนกำรณ์ทั้งหมด 5 สถำนกำรณ์ ได้แก่ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ กำรเกิดวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540
กำรยกเลิกนโยบำยเบี้ยยังชีพ กำรยกเลิก นโยบำยสิทธิในกำรรักษำพยำบำล และกำรที่นโยบำยบัตรสวัสดิกำรแห่ง
รัฐสำมำรถสำมำรถเข้ำถึงผู้ที่มีรำยได้น้อยทุกคน ซึ่งแบบจ ำลองพยำกรณ์ว่ำใน 4 สถำนกำรณ์แรกจะส่งผลให้
จ ำนวนคนไร้บ้ำนในกรุงเทพมหำนครเพิ่มขึ้น ในขณะที่สถำนกำรณ์สุดท้ำยจะสำมำรถลดจ ำนวนคนไร้บ้ำนใน
กรุงเทพมหำนครได้ ในกรณีนี้ทำให้เห็นได้ว่ำแบบจำลองดังกล่ำวสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือกำรเตือน
ทำงสังคมเพื่อคำดกำรณ์จำนวนคนไร้บ้ำนภำยใต้สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ สังคมและนโยบำยต่ำง ๆ ได้ในระดับ
หนึ่ง แม้ว่ำในเชิงตัวเลขอำจจะยังมีควำมคลำดเคลื่อน แต่ก็พอที่จะสำมำรถบ่งชี้แนวโน้มและทิศทำง (Trend) ได้
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กลั บ มำที ่ ส ถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ร ะบำดของไวรั ส โคโรนำ 2019 (COVID-19) ในปั จ จุ บั น นั บ เป็ น อีก
วิกฤติกำรณ์หนึ่งที่เรำคำดว่ำจะส่งผลให้เกิดคนไร้บ้ำนเพิ่มขึ้น ดังนั้นทำงคณะผู้วิจัยจึงได้ใช้แบบจำลองที่พัฒนำมำ
พยำกรณ์ (Estimate) จำนวนคนไร้บ้ำน โดยอ้ำงอิงภำวะเศรษฐกิจจำกกำรพยำกรณ์เศรษฐกิจของหน่วยงำนต่ำง ๆ
อำทิ เช่น ธนำคำรแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) ธนำคำรโลก (World Bank) และ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ
และธุรกิจ ธนำคำรไทยพำณิชย์ (EIC) ซึ่งผลกำรกำรพยำกรณ์แสดงดังตำรำงที่ 2 ด้ำนล่ำง
ตารางที่ 2: การประมาณการประชากรคนไร้บ้าน
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่มำ: ประมำณกำรโดยแบบจำลองโอกำสในกำรเป็นคนไร้บ้ำน (Homeless Probability Model) (พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และคณะ,
2562) หมำยเหตุ: *ประชำกรคนไร้บ้ำน (พื้นที่กรุงเทพ) ณ ปี พ.ศ. 2558 สำรวจโดย อนรรฆ พิทักษ์ธำนิน และคณะ (2559)
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กำรประมำณกำรแนวโน้มกำรเพิ่มขึ้นของคนไร้บ้ำนจำกพิษของไวรัสโคโรน่ำ 2019 นักวิจัยได้ใช้ตัวเลข
กำรประมำณกำรณ์เศรษฐกิจจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ประมำณกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจหดตัวที่ร้อยละ 5.3 เมื่อ
นำมำประมำณกำรผ่ำนแบบจำลองโอกำสในกำรเป็นคนไร้บ้ำน พบว่ำ คนไร้บ้ำนในพื้นที่กรุงเทพฯ จะเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 29.15 หรือเพิ่มเป็น 1,688 คน เช่นเดียวกับข้อมูลกำรพยำกรณ์เศรษฐกิจของ World Bank และศูนย์วิจัย
เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนำคำรไทยพำณิชย์ (SCB EIC) ที่คำดว่ำเศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีกำรหดตัวที่ร้อยละ 3
– 5 (World Bank) และ 5.6 (SCB EIC) ทำให้ตัวกำรประมำณกำรณ์คนไร้บ้ำนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 22.03 – 28.15 และ 30.14 หรือเพิ่มเป็น 1,595 – 1,675 คน และ 1,701 คน ตำมลำดับ
ทั้งนี้จ ำกหลั กของกำรประมำณกำรณ์ ที ่ว ่ ำ ควำมจริงจะมีค ่ำ เท่ำ กับสิ่ งที่ คำดกำรณ์บวกด้ว ยควำม
คลำดเคลื่อน (Actual = Estimated + Error) ดังนั้นตัวเลขที่แบบจ ำลองพยำกรณ์อำจจะไม่ได้ท ำนำยออกมำ
แม่น ย ำร้อยเปอร์เซ็น ต์ แต่ ส ิ่งที่ เรำได้ ร ับ จำกแบบจ ำลอง คือ สัญญำณเตือน (Early Warning Signals) ทำง
เศรษฐกิจและสังคม ที่แสดงให้เห็นในทิศทำงเดียวกัน ว่ำ ภำยใต้วิกฤติกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) นี้ เรำกำลังจะมีคนไร้บ้ำนเพิ่มมำกขึ้น เพื่อที่เรำจะได้หำแนวทำงในกำรป้องกัน (Prevention) ไม่ให้
“คน” ต้องกลำยเป็น “คนไร้บ้ำน” ตลอดจนเตรียมมำตรกำรรับมือในกำรช่วยเหลือเยียวยำ หำกเขำต้องกลำยเป็น
คนไร้บ้ำน เพื่อสนับสนุนให้เขำกลับคืนสู่สังคมได้ในระยะเวลำอันสั้น
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ณัฎฐ์ศภุ ณ ดำชืน่
นักศึกษำเศรษฐศำสตร์พฤติกรรมและกำรทดลอง สนใจทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ และพยำยำมทำควำม
เข้ำใจระบบกำรเมือง สังคม และวัฒนธรรม
สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทจำกคณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กำลังทำวิจัยกับทีม SIAM lab
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