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โครงการศกึษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
 
1.   หลักการและเหตุผล 
 
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรเปนความสูญเสียอยางมากตอบุคคล ครอบครัว และตอประเทศ  
อุบัติเหตุไมเพียงแตเปนเหตุของการตายกอนวัยอันควรและบาดเจ็บของคน แตกอใหเกิดความ
สูญเสียทางสังคมและเศรษฐกิจอื่นๆ รวมถึงความโศกเศรา ทุกขทรมาน และทรัพยสินเสียหาย  
ในขณะที่อาจจะลําบากในบางกรณี แตก็จําเปนตองตีราคาหรือหามูลคาอุบัติเหตุ (ในรูปตัวเงิน) 
เพื่อใหการจัดการปญหาอุบัติเหตุเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดสรรงบประมาณ
ที่มีอยูอยางจํากัดไปในแผนงานหรือโครงการที่จะมีผลมากที่สุด  
 
การทราบมูลคาอุบัติเหตุรวมทั้งประเทศ หรือในระดับจังหวัด จะชวยยกระดับความตระหนักถึง
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุของสังคมไทย  มูลคาอุบัติเหตุที่จําแนกตามระดับความรุนแรงสามารถ
ใชวิเคราะห พิสูจน และเปรียบเทียบ ถึงผลประโยชนและประสิทธิภาพของการลงทุนใน
แผนงานและโครงการลดอุบัติเหตุจราจรได  
 
2.   วัตถุประสงคและขอบเขตงานของโครงการ  
 
วัตถุประสงค 
 

- เพื่อจัดทํารายละเอียดวิธีการคํานวณคาใชจายอุบัติเหตุจราจรที่มีเหตุผลและครอบคลุม ที่
สามารถปรับคาใหทันสมัยไดเปนประจํา 

 

- เพื่อใหสามารถประยุกตใชการวิเคราะหผลประโยชนและคาใชจายของโครงการลด
อุบัติเหตุจราจร ได 

 

- เพื่อบงชี้มูลคาหรือความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรที่เปนจริง และภาระตอสังคม เพื่อใช
ในการยกระดับความตระหนักตอปญหาของผูมีอํานาจตัดสินใจ และสาธารณชน 
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ขอบเขตงาน 
 
งานในโครงการนี้ดําเนินการในชวงเวลา 24 เดือน สามารถแบงเปน 2 ระยะ ประกอบดวย
กิจกรรมตางๆ พรอมกับการจัดทํารายงานรายละเอียดแสดงผลการศึกษาและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
ระยะที่ 1 (10 เดือน) ประกอบดวย :  
 

- ทบทวนขอมูลที่มีอยู และวิธีการสําหรับหามูลคาอุบัติเหตุจราจร ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

- เสนอแนะวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสําหรับใชในประเทศไทย โดยพิจารณาถึงขอมูลที่มีอยู 
ความเปนจริงทางเศรษฐกิจ ความเปนไปไดในทางปฏิบัติและประเด็นในประเทศ และ
ขีดจํากัด 

- ทํากรณีศึกษาโดยใชวิธีการที่เสนอแนะกับจังหวัดขอนแกน ซึ่งจะเปนตัวแบบสําหรับ
สําหรับจังหวัดอื่นๆ ตอไป 

 
ระยะที่ 2 (14 เดือน) ประกอบดวย :  
 

- ดําเนินการการศึกษาในอีก 4 จังหวัด (ลําปาง นครสวรรค สงขลา และกรุงเทพมหานคร) 
โดยใชวิธีการเดียวกันกับที่ทําในจังหวัดขอนแกน เพื่อยืนยันความสามารถในการใช
วิธีการคํานวณมูลคาอุบัติเหตุวิธีเดียวกันนี้ทั่วทั้งประเทศ 

- ประมาณการของมูลคาอุบัติเหตุ สําหรับความรุนแรงจากการชนและบาดเจ็บทุกระดับ 
ทั้งการชนนอกเมืองและในเมือง และตามการจําแนกประเภทอยางอื่นที่เหมาะสม  ให
คาประมาณการมูลคาอุบัติเหตุโดยรวมทั้งประเทศ โดยรวมผลและพิจารณาการรายงาน
อุบัติเหตุที่ต่ํากวาความเปนจริง (Under-reporting)  และประเด็นการนิยามอุบัติเหตุที่อาจ
แตกตางกัน 

- สรางแนวทางปฏิบัติและซอฟทแวรอยางงาย เพื่อใหสามารถปรับมูลคาอุบัติเหตุจากการ
ชนประจําปและการคํานวณใหมที่ไมไดกระทําบอยนักในอนาคต  แนวทางปฏิบัติควร
จะรวมตัวอยางการประยุกตใชมูลคาอุบัติเหตุในการวิเคราะหผลประโยชน-คาใชจาย 
ของแผนงานหรือโครงการดานความปลอดภัยทางถนน  
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- จัดใหมีการฝกอบรม หรือการใหการศึกษา ที่สามารถถายทอดความรู เทคโนโลยี ขอ
คนพบและประเด็นที่เกี่ยวโยงกับวิธีการหามูลคาอุบัติเหตุที่เสนอแนะ  คาดหวังวาการ
จัดการฝกอบรมสัมมนาจะจัดขึ้นอยางนอย 2 ครั้ง ในแตละป  

- เสาะหาและเสนอแนะวิธีที่ภาคเอกชนจะสามารถเขามามีสวนรวม หรือชวยเหลือ ในการ
ดําเนินการหามูลคาอุบัติเหตุวิธีนี้ 

 
3.   ทบทวนวิธีการหามูลคาอุบัติเหตุจราจร 
 
วิธีหามูลคาอุบัติเหตุจราจรมีอยูหลายวิธี แตที่แพรหลายมากมี 2 วิธี คือ วิธีทุนมนุษย (Human 
Capital Approach) และวิธีความเต็มใจที่จะจาย (Willingness To Pay Approach)  
 
วิธีทุนมนุษยตั้งอยูบนฐานที่วามนุษยมีคุณคาในกระบวนการผลิตทางเศรษฐกิจ  การปองกัน
อุบัติเหตุจะนําไปสูการลดความสูญเสียผลิตภาพซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมนุษยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ 
 
วิธีความเต็มใจที่จะจายตั้งอยูบนฐานของบุคคลในการประเมินความเสี่ยงตออุบัติเหตุ และมูลคา
ที่เขายินดีจะจาย เพื่อลดหรือทําใหความเสี่ยงตออุบัติเหตุมีนอยที่สุด 
 
การหามูลคาอุบัติเหตุจราจรในการศึกษานี้ไดใชวิธีทุนมนุษย  อันเปนวิธีที่ใชกันแพรหลายใน
ประเทศกําลังพัฒนา เชนในประเทศเวียดนาม บังกลาเทศ ไทย เกาหลี เนปาล ทันซาเนีย  
แซมเบีย มาลาวี อียิปต รวมถึงบางประเทศที่พัฒนาแลวใน เชน เยอรมัน  นอรเวย เดนมารก และ
ออสเตรเลีย เปนตน  เพราะคํานวณงายกวาวิธีเต็มใจที่จะจาย ที่ใชกันทั่วไปในประเทศที่พัฒนา
แลว เชน ในประเทศสหราชอาณาจักร สวีเดน และสหรัฐอเมริกา   หลังการทบทวนวิธีการทุน
มนุษยของหลายประเทศแลว การศึกษานี้ไดเลือกวิธีการของประเทศออสเตรเลียเปนกรอบ
เบื้องตน เพราะเปนวิธีที่ครอบคลุมทั้งมูลคาทางตรงและมูลคาทางออม  อยางไรก็ตามก็ตระหนัก
วายังมีวิธีการคลายคลึงกันในทวีปยุโรป เชน ในประเทศเยอรมัน และเดนมารก 
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ตัวอยางระบบมูลคาอุบัติเหตุของประเทศออสเตรเลีย  
 

ระบบมูลคาอุบัติเหตุจราจรของประเทศออสเตรเลียประกอบดวยมูลคาหลายรายการซึ่งสามารถ
แบงเปน 3 กลุม คือ กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับมนุษย กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน
เสียหาย และกลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน ในแตละกลุมจะประกอบดวยคาใชจาย
หลายรายการ (และรวมถึงวิธีหามูลคาในรูปตัวเงินในแตละรายการ) ดังตอไปนี้   
 
กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับมนุษย ประกอบดวย 

- คาการสูญเสียแรงงานการผลิต 
- คาความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิต 
- คาการรักษาพยาบาล 
- คาการดูแลรักษาในระยะยาว 
- คาชันสูตรศพ 
- คาฝงศพกอนเวลาอันควร 
- คาดําเนินการทางศาล 
- คาใชจายทางราชทัณฑ 
- คาการหยุดชะงักของงานและการหาบุคลากรทดแทน 

 
กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินเสียหาย ประกอบดวย 

- คาซอมแซมรถ 
- คาลากจูง 
- คาเวลาที่สูญเสียเนื่องจากการไมมีรถใช 

 
กลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน ประกอบดวย 

- ทรัพยสินที่ไมใชรถเสียหาย 
- คาตํารวจ 
- คาบริการดับเพลิง 
- คาบริหารการประกันภัย 
- คาความลาชาในการเดินทาง 
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ผลการทบทวนงานวิจัยมูลคาอุบัติเหตุในประเทศไทย 
 
มีโครงการวิจัยเพื่อวิเคราะหความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยอยู
จํานวนหนึ่ง   กลาวไดวาการวิ เคราะหเหลานั้นตางก็ใช วิธีทุนมนุษย   งานวิ เคราะหใน
ระดับประเทศ ไดแก งานของดิเรก ปทมศิริวัฒน (2537)  R.Tosutho (1977)  อังศนา บุญธรรม 
(2544)  วรเวศม สุวรรณระดา (2548)  และ L. Paramet. and T.Yordphol.(2005)  มีการศึกษา
จํานวนหนึ่งที่จํากัดเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไดแกงานศึกษาของ ประพีร คมนามูล 
(2522)  เจริญรัตน พรมกล่ํา (2541)  รุงนภา กระดังงา (2542) และวรรณภา สุมิรัตน (2539)  
นอกจากนั้นมีงานศึกษาอื่นๆ เชน วัฒนา ส. จันทรเจริญและคณะ (2536) และ ศุภชัย คุณรัตนพ
ฤกษและคณะ (2538) ที่พุงความสนใจเฉพาะคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทางถนนเทานั้น  
 
งานวิเคราะหมูลคาอุบัติเหตุทั่วประเทศไทยดังกลาวขางตน ไดรวมรายการคาใชจายจากความ
สูญเสียผลผลิต คารักษาพยาบาล คาทรัพยสินเสียหาย และความสูญเสียอ่ืนๆ ที่แมคลายกัน แต
ไมเหมือนกัน ที่คอนขางครอบคลุมกวาไดแกงานของ ดิเรก ปทมศิริวัฒน (2537)  L. Paramet. 
and T.Yordphol.(2005)  และ วรเวศม สุวรรณระดา (2548)  งานของ L. Paramet. and 
T.Yordphol.(2005)  และ วรเวศม สุวรรณ-ระดา (2548)  ไดรวมคาความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิต  
สวนงานของดิเรก ปทมศิริวัฒน (2537) รวมความสูญเสียการผลิตของผูดูแลผูบาดเจ็บดวย  
อยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษาใดที่ครอบคลุมรายการคาใชจายเทียบเทาของประเทศออสเตรเลีย 
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4.   วิธีหามลูคาอุบัติเหตุสําหรับประเทศไทย 
 
4.1  กรอบรายการความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร 
 
การศึกษามูลคาอุบัติเหตุในโครงการนี้ไดใชวิธีทุนมนุษย โดยแบงคาใชจายออกเปน 3 กลุมใหญ 
คือ กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับมนุษย กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินเสียหาย กลุม
คาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน ในแตละกลุมประกอบดวยคาใชจายรายการตางๆ ดังแสดง
ในแผนภูมิรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: การจัดกลุมคาใชจายโดยวิธีทุนมนุษย 
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4.2  แบบจําลองความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทย 
 
แบบจําลองมูลคาอุบัติเหตุโดยวิธีทุนมนุษย (Human Capital Approach) ประกอบดวยสมการ 4 
สมการ 
 
มูลคาความสูญเสียรวมทั้งหมด      =    A + B + C ……………………….(1) 
 
มูลคารวมในแตละกลุมของความสูญเสียแบงออกเปน 
 
 � กลุมที่เกีย่วของกับมนุษย (A)                           =    A1+ A2+A3+A4+A5...(2) 
 � กลุมที่เกีย่วของกับทรัพยสินที่เสียหาย (B)        =    B1+ B2  ……………..(3) 
 � กลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน (C)   =   C1+C2+C3+C4+C5…(4) 
 
รายละเอียดในการคํานวณมูลคาความสูญเสียรายการตางๆ รวม 12 รายการ ไดแสดงไวในตาราง
ที่ 1  
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ตารางที่ 1: แบบจําลองเบื้องตนในการคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร  
 
องคประกอบของความสูญเสีย สมการคํานวณ 

 

 
คาการสูญเสียความ 
สามารถในการผลิต 
(A1) 

 

 
1)   มูลคารวมการสูญเสียความสามารถในการผลิตของผูเสียชีวิต = [จํานวน 

      ผูเสียชีวิตแตละชวงอายุ] x [รายไดตลอดชีพหากมีชีวิต] 

 *โดยรายไดเฉลีย่ทีสู่ญเสียไปกอนวัยอนัควรคํานวณจากฟงกชั่นคาจางซึ่งแสดง        
           ความสัมพันธระหวางคาจางกับอาย ุ

2)    มูลคารวมการสูญเสียความสามารถในการผลิตของผูบาดเจ็บจนพิการ(ไม
ทํางาน) = [จํานวนผูบาดเจ็บจนพิการแตละชวงอายุ] x [รายไดตลอดชีพหาก
ไมพิการและทํางาน]  

3)   มูลคารวมการสูญเสียความสามารถในการผลิตของผูบาดเจ็บจนพิการ(ทํางาน) 
= [จํานวนผูบาดเจ็บจนพิการแตละชวงอายุ] x [รายไดตลอดชีพหากไมพิการ
และทํางาน] 

       *สมมติวาประสิทธิภาพการทํางานลดลงจากเดิม 30% 
4)  มูลคารวมการสูญเสียความสามารถในการผลิตของผูบาดเจ็บ = [จํานวนผูปวย

แตละประเภท] x [จํานวนวันรักษาพยาบาล] x  [คาจางเฉลี่ยตอวัน] 
5)   มูลคารวมการสูญเสียความสามารถในการผลิตของผูดูแล = [จํานวนผูปวยแต

ละประเภท]ตามความรุนแรง x [จํานวนวันที่ใชในการดูแล] x  [คาจางเฉลี่ยตอวัน] 
       *จํานวนผูดูแลตอผูปวยเทากับ 1:1 
 

 

คาความสูญเสียเชิง
คุณภาพชีวิต (A2) 

 

มูลคารวมของความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิต = [จํานวนผูประสบอุบัติเหตุทั้งหมด]

ตามความรุนแรง x [ประมาณการมูลคาของคุณภาพชีวิตตอราย]ตามความรนุแรง 
 

 

คาการรักษาพยาบาล 
(A3) 

 

มูลคารวมของการรักษาพยาบาล = [จํานวนผูประสบอุบัติเหตุทั้งหมด]ตามความรุนแรง 
x [คารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอราย]ตามความรุนแรง 
 

 

คาใชจายของหนวย
การแพทยฉุกเฉิน (A4) 

 

มูลคารวมของหนวยการแพทยฉุกเฉิน = [จํานวนครั้งของการใหบริการการแพทย
ฉุกเฉิน]ตามความรุนแรง x [คาใชจายเฉลี่ยสําหรับหนวยการแพทยฉุกเฉินตอครั้ง]ตามความ

รุนแรง 

*โดยคาใชจายเฉลีย่สําหรับการแพทยฉุกเฉินตอคร้ังจะครอบคลุมคาแรงของเจาหนาที่ วัสดุ
อุปกรณ และอื่นๆ 
 

กลุ
มที่

เกี่ย
วข

องก
ับม

นุษ
ย (

A
) 

การดูแลรักษาในระยะ
ยาว (A5) 

มูลคารวมของการดูแลรักษาในระยะยาว = [จํานวนผูพิการทั้งหมด] x [คาดูแล
รักษาระยะยาวเฉลี่ยตอราย] 
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ตารางที่ 1: แบบจําลองเบื้องตนที่ใชในการคํานวณความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร (ตอ) 
 

องคประกอบของความสูญเสีย สมการคํานวณ 
 

คาใชจายที่เก่ียวของ
กับยานพาหนะ
เสียหาย(B1) 

 

มูลคารวมของยานพาหนะที่เสียหาย = [จํานวนอุบัติเหตุทั้งหมด]ตามความรุนแรง x 

[มูลคายานพาหนะที่เสียหายเฉลี่ยตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง]ตามความรุนแรง 

กลุ
มที่

เกี่ย
วข

องกั
บท

รัพ
ยส

ิน  
ที่เส

ียห
าย  

(B)
 

คาใชจายที่เก่ียวของ
กับทรัพยสินอ่ืน
เสียหาย (B2) 

มูลคารวมของทรัพยสินอื่นที่เสียหาย = [จํานวนอุบัติเหตุทั้งหมด]ตามความรุนแรง x 

[มูลคาทรัพยสินอื่นที่เสียหายเฉลี่ยตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง]ตามความรุนแรง 
*โดยมูลคาทรัพยสนิอื่นที่เสียหายเฉลีย่ในที่นี้หมายถึงทรัพยสินหรืออุปกรณบนถนนที่เสียหาย     
ซึ่งรวบรวมขอมูลจากกรมทางหลวง 

คาใชจายในการ
จัดการการของ
ประกันภัย (C1) 

มูลคารวมการจัดการประกันภัย = [จํานวนอุบัติเหตุทั้งหมด]ตามความรุนแรง x 

[คาใชจายในการดําเนินการของประกันภัยเฉลี่ยตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง]ตามความรุนแรง 

คาใชจายในการ
จัดการการของ
ตํารวจ (C2) 

มูลคารวมการจัดการของตํารวจ = [จํานวนคดีจราจร]ตามความรุนแรง x [คาใชจายใน
การดําเนินการของตํารวจเฉลี่ยตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง]ตามความรุนแรง 

คาใชจายในการ
ดําเนินการของศาล 
(C2)  

มูลคารวมการดําเนินการของศาล = [จํานวนคดีตามพรบ.จราจรทางบก]ตามความรุนแรง 
x [คาใชจายในการดําเนินการของศาลเฉลี่ยตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง]ตามความรุนแรง 

คาใชจายของหนวย 
กูภัยฉุกเฉิน (C4) 

มูลคารวมของหนวยกูภัยฉุกเฉิน = [จํานวนครั้งของการใหบริการกูภัยฉุกเฉิน]ตาม
ความรุนแรง x [คาใชจายในการดําเนินการของกูภัยฉุกเฉินเฉลี่ยตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง]ตาม
ความรุนแรง 

กลุ
มค

าใช
จาย

ทั่ว
ไป
ที่เกี่

ยว
ขอ

งกับ
การ

ชน
 (C

) 

คาความลาชาใน       
การเดินทาง (C5) 

 

 มูลคารวมของความลาชาในการเดินทาง = [จํานวนอุบัติเหตุทั้งหมด]ตามความรุนแรง x    
[มูลคาความลาชาในการเดินทางอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุแตละครั้ง]ตามความรุนแรง   
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4.3  ขั้นตอนการหามูลคาอุบัติเหตุตามแบบจําลอง ในพื้นที่ 
 
การคํานวณเพื่อใหไดมาซึ่งมูลคาความสูญเสียรวมของพื้นที่จังหวัด หรือของภาค หรือรวมทั้ง
ประเทศ ใชขอมูล 2 สวนหลักๆ คือ (1) ขอมูลจํานวนผูประสบเหตุและจํานวนครั้งของอุบัติเหตุ 
และ (2) ขอมูลตนทุนตอหนวย ดังนี้ 
  
(1)   ขอมูลจํานวนผูประสบเหตุและจํานวนครั้งของอุบัติเหตุ คือ 

- จํานวนผูประสบอุบัติเหตุทั้งหมด แยกตามระดับความรุนแรง : เสียชีวิต พิการ บาดเจ็บ
สาหัส และบาดเจ็บเล็กนอย 

- จํานวนครั้งของอุบัติเหตุทั้งหมด แยกตามระดับความรุนแรง : อุบัติเหตุที่ทําใหเสียชีวิต 
บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กนอย และทรัพยสินเสียหายเทานั้น  จํานวนครั้งของอุบัติเหตุ
สามารถคํานวณไดจากขอมูลจํานวนผูประสบอุบัติเหตุ กับ จํานวนผูประสบเหตุตอ
อุบัติเหตุหนึ่งครั้ง 

- จํานวนครั้งการใหบริการของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน 
- จํานวนครั้งของอุบัติเหตุที่มียานพาหนะเสียหาย 
- จํานวนครั้งของอุบัติเหตุที่มีทรัพยสินอื่นเสียหาย 
- จํานวนครั้งของการใหบริการระบบประกันภัย 
- จํานวนครั้งของการจัดการคดีของตํารวจ 
- จํานวนครั้งของการจัดการคดีของศาล 
- จํานวนครั้งของการใหบริการของหนวยกูภัยฉุกเฉิน  

 
(2)  ขอมูลตนทุนตอหนวย คือ 

-   กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับมนุษย (เฉลี่ยตอราย) 
-  คาความสามารถในการผลิต แยกตามระดับความรุนแรง  เพศ และชวงอายุ 

 -  คา หรือสัดสวน ความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิต 
 -  คารักษาพยาบาล แยกตามระดับความรุนแรง 
 -  คาบริการของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน 
 -  คาใชจายในการดูแลและรักษาระยะยาว 
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- กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินเสียหาย (เฉลี่ยตอครั้ง) 
 -  คาใชจายที่เกี่ยวของกับยานพาหนะที่เสียหาย 
 -  คาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินอื่นที่เสียหาย 

- กลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวกับการชน(เฉลี่ยตอครั้ง) 
 -  คาใชจายในการจัดการของประกันภัย 
 -  คาใชจายในการดําเนินการของตํารวจ 
 -  คาใชจายในการดําเนินการของศาล 
 -  คาใชจายของหนวยกูภัยฉุกเฉิน 
 -  มูลคาความลาชาในการเดินทาง แยกตามระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
 
หมายเหตุ  
 
(1)  เราสามารถปรับการคํานวณความสูญเสียความสามารถในการผลิตที่ข้ึนอยูกับคาจาง อัตรา
 การเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยคิดลด จํานวนปที่ทํางานไดตามการคาดการณ และ
 จํานวนวันทํางานในหนึ่งเดือน ใหเหมาะกับแตละพื้นที่ได 
 
(2)  คาความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิต เปนความสูญเสียที่เกิดจากความเจ็บปวด ความโศกเศรา 
 ความทุกขที่ตัวผูประสบอุบัติเหตุเอง ครอบครัวและเพื่อน ไดรับ   ผลกระทบตอคนจน 
 และรวมถึงการสูญเสียความสุขอันสืบเนื่องจากความพิการ การไมสามารถใชชีวิต
 ตามปกติ  ในการศึกษานี้ไดใชวิธีถามตัวแทนประชาชน ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย และผูที่
 ประสบอุบัติเหตุวา คาชดเชยตอการสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิตเชนนี้ควรจะคิดเปนสัดสวน
 รอยละเทาไหรของมูลคาความสูญเสียจากการขาดงานของผูประสบอุบัติเหตุ การขาดงาน
 ของผูดูแล และคารักษาพยาบาล ผลการสํารวจสรุปไดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 : สัดสวนรอยละ (คากลางและคาสูงสุด) สําหรับคํานวณหาความสูญเสียเชิงคุณภาพ 
        ชีวิต 
 

กรณ ี เสียชีวิต พิการ บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กนอย 
สัดสวนคากลาง 125 150 75 25 
สัดสวนคาสูงสุด 167 200 100 40 

ที่มา : การสํารวจของที่ปรึกษา 
 
5.   โปรแกรม Thailand Traffic Accident Cost, TACOST 
 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการคํานวณมูลคาอุบัติเหตุ และการปรับแกมูลคาอุบัติเหตุใหทันสมัย  
การศึกษานี้ไดพัฒนาคอมพิวเตอรโปรแกรม ชื่อ TACOST (รูปที่ 2) ที่ผูใชสามารถนําขอมูลเขา 
ปรับแกขอมูล คํานวณผล และรายงานผลได    
 
 

 
 

รูปท่ี 2 : ตัวอยางหนาจอโปรแกรม Thailand Traffic Accident Cost 



รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร 

โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

13

6.   ผลการศึกษามูลคาอุบัติเหตุของประเทศไทย 
 
การศึกษานี้สามารถคํานวณมูลคาอุบัติเหตุเปนรายจังหวัด  แตในการหามูลคาเปนกลุมภาคควร
จะไดพิจารณาธรรมชาติของอุบัติเหตุในแตละภาคประกอบดวย  เนื่องจากจํานวนครั้ง (ความถี่) 
ของอุบัติเหตุ จํานวนผูประสบอุบัติเหตุ ความรุนแรง และระดับคาจางของประชากรในกรุงเทพ 
–มหานคร แตกตางจากอุบัติเหตุในพื้นที่อ่ืนมาก ดังนั้นในการประมาณการมูลคาอุบัติเหตุราย
ภาคจึงไดแบงพื้นที่ออกเปน 5 ภาค คือ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  
 
มูลคาอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย ป พ.ศ. 2547  
 
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดของมูลคาขั้นต่ําความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรจําแนกตาม
องคประกอบตนทุนของกรุงเทพมหานครกับตางจังหวัด พบวา องคประกอบที่มีมูลคารวม
สูงสุด 3 อันดับแรกของ กรุงเทพฯ คือ ความลาชาในการเดินทาง (52.39%) ความสูญเสียเชิง
คุณภาพชีวิต (16.40%) และยานพาหนะเสียหาย (16.16%) ซึ่งจะแตกตางกับ 3 อันดับสูงสุดของ
พ้ืนที่ตางจังหวัด กลาวคือ ความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิต (34.19%) ยานพาหนะเสียหาย (25.98%) 
และการสูญเสียความสามารถในการผลิต (20.96%)  
 
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดของมูลคาสูงสุดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรจําแนกตาม
องคประกอบตนทุนของกรุงเทพมหานครกับตางจังหวัด 
 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาภาพรวมของทั้งประเทศ พบวา มูลคาความสูญเสียทั้งหมดมีคาเทากับ 
184,568 ลานบาท โดยองคประกอบที่มีมูลคารวมสูงสุด 4 อันดับ คือ ความสูญเสียเชิงคุณภาพ
ชีวิต (31.44%) ทรัพยสินเสียหาย (24.47%)   การสูญเสียความสามารถในการผลิต (19.51%) 
และ ความลาชาในการเดินทาง (16.85%) ตามลาํดับ   ดังแสดงในรูปที่ 3 
 
รูปที่ 4 แสดงรายละเอียดของมูลคาสูงสุดในแตละกลุมของมูลคาความสูญเสียอุบัติเหตุจราจร
ประเทศไทย 
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ตารางที่ 3: รายละเอียดมูลคาความสูญเสียอุบัติเหตุจราจรขั้นต่ําของประเทศไทย ป 2547 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย กรุงเทพฯ ตางจังหวัด 
มูลคาความสูญเสีย จํานวนเงิน 

(ลานบาท) % จํานวนเงิน 
(ลานบาท) % จํานวนเงิน 

(ลานบาท) % 

กลุมท่ีเกี่ยวของกับมนุษย                       รวม 104,099.00 56.4 8.443.59 29.62 95,655.41 61.3 
 

- คาสูญเสียความสามารถในการผลิต 
- คาสูญเสียในเชิงคุณภาพชีวิต 
- คาการรักษาพยาบาล 
- คาใชจายของหนวยแพทยฉุกเฉิน 
- คาดูแลรักษาระยะยาว 

 

36,007.76 
58,029.82 
  4,628.67 
     261.62 
  5,171.13 

 

19.51 
31.44 
  2.51 
  0.14 
  2.80 

 

3,303.57 
4,676.01 
   228.05 
      15.82 
    220.14 

  

11.59 
16.4 
  0.8 

   0.06 
   0.77 

 

32,704.19 
53,353.81 
  4,400.62 
     245.80 
  4,950.99 

 

20.96 
34.19 
  2.82 
  0.16 
  3.17 

กลุมท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินท่ีเสียหาย  รวม 45,569.89 24.69 4,640.70 16.28 40,929.19 26.22 
 

- คายานพาหนะเสียหาย 
- คาทรัพยสินอื่นเสียหาย 

 

45,157.09 
    412.8 

 

24.47 
  0.22 

 

4,607.53 
     33.17 

 

16.16 
  0.12 

 

40,549.56 
     379.63 

 

25.98 
  0.24 

กลุมคาใชจายทั่วไปที่เก่ียวของกับการชน    รวม 34,899.54 18.91 15,427.19 54.11 19,472.35 12.48 
 

- คาการจัดการประกันภัย 
- คาการจัดการตํารวจ 
- คาการดําเนินการศาล 
- คาใชจายหนวยกูภัยฉุกเฉิน 
- คาความลาชาในการเดินทาง 

 

  2,412.98 
     393.93 
     941.21 
       59.47 
31,091.95 

 

  1.31 
  0.21 
  0.51 
  0.03 
16.85 

 

     228.24 
     121.38 
     136.09 
         3.05 
14,938.43 

 

0.8 
  0.43 
  0.48 
  0.01 
52.39 

 

  2,184.74 
     272.55 
     805.12 
       56.42 
16,153.52 

 

  1.40 
  0.17 
  0.52 
  0.04 
10.35 

รวมทั้งหมด 184,568.43 100.00 28,511.48 100.00 156,056.95 100.00 
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ตารางที่ 4 : รายละเอียดมูลคาความสูญเสียอุบัติเหตุจราจรสูงสุดของประเทศไทย ป 2547 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

ประเทศไทย กรุงเทพฯ ตางจังหวัด 
มูลคาความสูญเสีย จํานวนเงิน 

(ลานบาท) % จํานวนเงิน 
(ลานบาท) % จํานวนเงิน 

(ลานบาท) % 

กลุมท่ีเกี่ยวของกับมนุษย                                รวม 128,580.58 60.57 10,016.22 33.29 113,564.36 65.28 
 

- คาสูญเสียความสามารถในการผลิต 
- คาสูญเสียในเชิงคุณภาพชีวิต 
- คาการรักษาพยาบาล 
- คาใชจายของหนวยแพทยฉุกเฉิน 
- คาดูแลรักษาระยะยาว 

 

36,007.76 
  77,511.4 
  4,628.67 
     261.62 
  5,171.13 

 

17.65 
37.99 
  2.27 
  0.13 
  2.53 

 

3,303.57 
6,248.64 
   228.05 
      15.82 
    220.14 

  

10.98 
20.77 
  0.76 
   0.05 
   0.73 

 

32,704.19 
71,262.76 
  4,400.62 
     245.80 
  4,950.99 

 

18.80 
40.96 
  2.53 
  0.14 
2.85 

กลุมท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินท่ีเสียหาย           รวม 45,569.89 22.33 4,640.70 15.43 40,929.19 23.53 
 

- คายานพาหนะเสียหาย 
- คาทรัพยสินอื่นเสียหาย 

 

45,157.09 
    412.8 

 

22.13 
  0.2 

 

4,607.53 
     33.17 

 

15.32 
  0.11 

 

40,549.56 
     379.63 

 

23.31 
  0.22 

กลุมคาใชจายท่ัวไปท่ีเกี่ยวของกับการชน       รวม 34,899.54 17.10 15,427.19 51.28 19,472.35 11.20 
 

- คาการจัดการประกันภัย 
- คาการจัดการตํารวจ 
- คาการดําเนินการศาล 
- คาใชจายหนวยกูภัยฉุกเฉิน 
- คาความลาชาในการเดินทาง 

 

  2,412.98 
     393.93 
     941.21 
       59.47 
31,091.95 

 

  1.18 
  0.19 
  0.46 
  0.03 
15.24 

 

     228.24 
     121.38 
     136.09 
         3.05 
14,938.43 

 

  0.76 
     0.4  

  0.45 
  0.01 
49.66 

 

  2,184.74 
     272.55 
     805.12 
       56.42 
16,153.52 

 

  1.26 
  0.16 
  0.46 
  0.03 
9.29 

รวมทั้งหมด 204,050.01 100.00 30,084.11 100.00 173,965.90 100.00 
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รูปท่ี 3 : รอยละของความสูญเสียรวมจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรประเทศไทย ป 2547 (คาเฉล่ีย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 : รอยละของความสูญเสียรวมจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรประเทศไทย ป 2547 (คาสูงสุด) 

คาการสูญเสียความสามารถ
ในการผลิต 17.65 %

คาการสูญเสียเชิง
คุณภาพชีวิต 37.99 %คายานพาหนะเสียหาย  

22.53 %

คาความลาชาใน
การเดินทาง 15.24 %

คาการรักษาพยาบาล 2.27%

คาการดูแลรักษาระยะยาว 2.53 %

คาจัดการประกันภัย 1.18 %

คาทรัพยสินอ่ืนเสียหาย 0.20 %

 คาจัดการตํารวจ  0.19 %

 คาดําเนินการศาล 0.46 %

คาใชจายหนวยกูภัยฉุกเฉิน 0.03%

คาใชจายหนวยแพทยฉุกเฉิน 0.13%
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เมื่อเปรียบเทียบรอยละมูลคาความสูญเสียกับกรณีของประเทศออสเตรเลียที่ใชเปนตัวแบบใน
การศึกษาครั้งนี้ จะเห็นความแตกตางกับของไทย  โดยที่ของประเทศออสเตรเลียนั้นคาใชจาย
หลัก คือ พาหนะเสียหาย (27%)   สูญเสียการผลิต (21%) การดูแลระยะยาว (13%) คุณภาพชีวิต 
(12%) และคาความลาชาตอการจราจร (10%) ดังแสดงในรูปที่ 5 
 

 
 

รูปท่ี 5 : รอยละมูลคาความสูญเสียอุบัติเหตุจราจรของประเทศออสเตรเลีย 
 
มูลคาอุบัติเหตุตอราย 
 
ในกรุงเทพฯ ของมูลคาความสูญเสียตอราย กรณีเสียชีวิต เทากับ 8,259,264 – 9,708,474 บาท 
กรณีพิการ เทากับ 9,081,183 – 10,897,420 บาท กรณีบาดเจ็บสาหัส เทากับ 257,850 – 264,419 
บาท กรณีบาดเจ็บเล็กนอย เทากับ 135,446 – 135,695 บาท และ กรณีทรัพยสินเสียหายเทานั้น  
เทากับ 128,617 บาทตอครั้ง  
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สวนในพื้นที่ตางจังหวัด เมื่อหาผลเฉลี่ยของมูลคาความสูญเสียจําแนกตามระดับความรุนแรง
จาก 4 ภาคที่ศึกษา พบวา มูลคาความสูญเสียตอราย กรณีเสียชีวิต เทากับ 3,721,920 – 4,379,084 
บาท กรณีพิการ เทากับ 4,386,606 - 5,263,927 บาท กรณีบาดเจ็บสาหัส เทากับ 116,409 – 
121,951 บาท กรณีบาดเจ็บเล็กนอย เทากับ 23,227 – 23,394 บาท และ กรณีทรัพยสินเสียหาย
เทานั้น เทากับ 31,178 บาทตอครั้ง  
 
มูลคาความสูญเสียจําแนกตามระดับความรุนแรงเพื่อหาภาพรวมของประเทศ พบวา คาเฉลี่ยของ
มูลคาความสูญเสียตอกรณีเสียชีวิต เทากับ 3,959,387 – 4,658,004 บาท กรณีพิการ เทากับ 
4,503,479 - 5,404,175 บาท กรณีบาดเจ็บสาหัส เทากับ 123,245 - 128,836 บาท กรณีบาดเจ็บ
เล็กนอยเทากับ 30,289 – 30,461 บาทและกรณีทรัพยสินเสียหายเทานั้น เทากับ 40,220 บาท ตอ
ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 : เปรียบเทียบความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรเฉลี่ยจําแนกตามระดับความรุนแรงใน  
        ระหวางกรุงเทพมหานครกับตางจังหวัด  
 

ระดับความรุนแรง ประเทศไทย (บาท) กรุงเทพฯ ตางจังหวัด 

กรณีเสียชีวิต 3,959,387 – 4,658,004 8,259,264 – 9,708,474 3,721,920 – 4,379,084 
กรณีพิการ 4,503,479 -5,404,175 9,081,183 – 10,897,420 4,386,606 -5,263,927 
กรณีบาดเจ็บสาหัส 123,245 -128,836 257,850 – 264,419 116,409 – 121,951 
กรณีบาดเจ็บเล็กนอย 30,289 – 30,461 135,446 – 135,695 23,227 – 23,394 
กรณีทรัพยสินเสียหาย
อยางเดียว                                       40,220 128,617  31,178  
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เปรียบเทียบมูลคาอุบัติเหตุ 
 
ผลการศึกษาครั้งนี้ที่ครอบคลุมรายการคาใชจายมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบมูลคาความสูญเสียจาก
การเสียชีวิตตอราย ซึ่งอยูระหวาง 3,963,507- 4,662,124 บาท พบวามูลคาความสูญเสียมากกวา
มูลคาที่ไดจากการศึกษาสวนใหญในประเทศไทย และตัวเลขใกลเคียงกับการศึกษาของ ดิเรก 
ปทมศิริวัฒน (1994) ซึ่งไดมูลคา 4.76 ลานบาทตอราย  เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในประเทศ
ที่พัฒนาแลวในยุโรปที่ใชวิธีทุนมนุษยเหมือนกัน ของประเทศไทยก็ยังอยูในระดับต่ํากวา
ประเทศเนเธอรแลนด ฝรั่งเศส เบลเยียม และ เยอรมัน (ตารางที่ 6)  และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศกลุมอาเซียนดวยกันที่ประมาณการมูลคาอุบัติเหตุดวยวิธีทุนมนุษยอันเดียวกัน(ตารางที่ 
7) พบวา   มูลคาการเสียชีวิตตอรายของบรูไนและสิงคโปรมีมูลคาสูง อาจมาจากระดับรายไดตอ
หัวประชากรที่สูงกวาประเทศไทยมาก   มูลคาการเสียชีวิตตอรายของไทยสูงกวาของประเทศ
อินโดนีเซียและฟลิปปนส  และดวยการประมาณคาในการศึกษาครั้งนี้ที่ครอบคลุมรายการ
คาใชจายมากกวาทําใหมูลคาสําหรับประเทศไทย(ป พ.ศ.  2547) สูงขึ้นเปน  3,959,387– 
4,658,004 บาท 
 
ตารางที่  6 : คาความสูญเสียจากการเสียชีวิตในประเทศพฒันาแลว 
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ตารางที่  7 : คาความสูญเสียจากการเสียชีวิตในประเทศกลุมอาเซียน  
 

 
 

7.   การประยุกตใชขอมูลความสญูเสียจากอุบัติเหตุจราจร 
 

ในสวนนี้จะกลาวถึงตัวอยางการนําขอมูลความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนมาใชในการ
ประเมินความสูญเสียตอป กรณีของรถโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุบนทางหลวงภายใตการดูแล
ของกรมทางหลวง 
 

สถิติอุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญจากขอมูลกรมทางหลวง 
 

จากขอมูลการรายงานอุบัติเหตุจราจร บนทางหลวงแผนดิน ซึ่งเก็บรวบรวมจากระบบการ
รายงานอุบัติเหตุของกรมทางหลวง ที่รายงานโดยแขวงการทางทั่วประเทศ ตามแบบ ส.3-02 
ระหวาง ป พ.ศ. 2545-2549  พบวาในป พ.ศ.2549    รถโดยสารขนาดใหญ ที่ว่ิงบนทางหลวงทั่ว
ประเทศ    มีจํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 360 ครั้ง รถโดยสารขนาดใหญประสบอุบัติเหตุ 370 
คัน มีผูเสียชีวิต 153 ราย และมีผูบาดเจ็บ 1,042 ราย (บาดเจ็บสาหัส 252 รายและบาดเจ็บเล็กนอย 
790 ราย) ดังแสดงในตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 : จํานวนอุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ บน
       เสนทาง หลวงแผนดิน ในระหวาง ป พ.ศ.2545- พ.ศ.2549 (5 ป) 
 

ป 
พ.ศ. จํานวนครั้ง        

ที่เกิดอุบัติเหตุ 
(ครั้ง) 

รถโดยสารที่
ประสบ
อุบัติเหตุ 

(คัน) 

ผูเสียชีวิต 
 

(ราย) 

ผูบาดเจ็บ 
 

(ราย) 

บาดเจ็บ 
สาหัส 
(ราย) 

บาดเจ็บ 
เล็กนอย 

(ราย) 

2545 595 629 254 2,285 640 1,645 
2546 582 601 233 2,104 405 1,699 
2547 670 695 304 2,460 638 1,822 
2548 551 573 218 1,995 536 1,459 
2549 360 370 153 1,042 252 790 
รวม 2,758 2,868 1,162 9,886 2,471 7,415 
เฉลี่ย 551.6 573.6 232.4 1,977.2 494.2 1,483 

ที่มา : ขอมูลสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2550 
 
จากตารางที่ 8 พบวา ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง  ประกอบดวย  ผูเสียชีวิต  0.42  ราย  พิการ 0.03 
ราย บาดเจ็บสาหัส  0.79 ราย   บาดเจ็บเล็กนอย 2.76 ราย   คิดเปนมูลคาความสูญเสียจาก
อุ บั ติ เ ห ตุ ร ถ โ ด ย ส า ร เ ป น เ งิ น ร ว ม สู ง ถึ ง  = 0 . 4 2 * 4,658,004+0.03*5,404,175 

+0.79*128,836+2.76*30,461= 2,304,340 บาท หรือประมาณ 2.3 ลาน/ครั้ง ดังนั้นความสูญเสีย
จากอุบัติเหตุรถโดยสารบนทางหลวง ระหวางป พ.ศ. 2545 – 2549 เทากับ 2,758*2.3 = 6,343.4 
ลานบาท 
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8.   ปญหาและอุปสรรค 
 
ท่ีปรึกษา ไดออกภาคสนามเพื่อจัดเก็บขอมูล ในจังหวัดขอนแกน ลําปาง นครสวรรค สงขลา 
และกรุงเทพมหานคร จากหนวยงานราชการและเอกชน ที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร  
สัมภาษณนักการเมือง  ผูเชี่ยวชาญ  รวมทั้งผูประสบเหตุและญาติพ่ีนอง  เพื่อนํามาประเมินมูลคา
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจราจร ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุมประกอบดวย กลุมแรก
เกี่ยวของกับมนุษย  กลุมที่สองเกี่ยวของกับทรัพยที่เสียหาย และกลุมสุดทายเกี่ยวของกับการชน
ทั่วไป    ภาพรวมปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บขอมูลจากองคกรภาครัฐและเอกชนบางแหงมี
ขอจํากัดในเรื่องของระบบการจัดเก็บขอมูลที่สืบคนไดยากและไมสามารถตรวจสอบเชื่อมโยง
ระหวางหนวยงานขาดการบูรณาการใหเปนระบบฐานขอมูลเดียวกันทั้งจังหวัด  ตัวอยางเชน  
 

1.  รายละเอียดขอมูลของผูประสบอุบัติเหตุบางหนวยงานไมไดจัดเก็บเปนระบบฐานขอมูล
อยางชัดเจน ทําใหไมสามารถนําขอมูลมาใชไดทันที   จําเปนตองใชฐานขอมูล IS ของ
โรงพยาบาลศูนยขอนแกน โรงพยาบาลศูนยลําปาง โรงพยาบาลนครสวรรคประชารักษ
โรงพยาบาลหาดใหญ โรงพยาบาลนพรัตน และรายงานการสํารวจความพิการและภาวะ
ทุพพลภาพ ป พ.ศ.2545 ของสํานักงานสถิติแหงชาติเปนฐานเพื่อกําหนดสัดสวนในการ
จําแนกรายละเอียดของผูประสบเหตุทั้งจังหวัด เชน เพศ อายุ และผูพิการ เปนตน 

  
2.  ขอมูลคาซอมแซมยานพาหนะที่เสียหายจากอุบัติเหตุจราจร จากบริษัทประกันภัยสวน

ใหญ ไมสามารถเขาถึงไดและบางแหงเขาถึงไดแคภาพรวมของขอมูลเทานั้น ทั้งไมได
จัดเก็บใหเปนระบบฐานขอมูลที่ชัดเจน ที่ปรึกษาจึงไดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจาก
ผูประกอบการอูซอมรถ ซึ่งเปนอูกลางของกรมประกันภัย เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณข้ึน 

 
3.  ขอมูลทรัพยสินอื่นที่เสียหายจากสวนราชการที่เกี่ยวของกับถนน พบวา บางแหงไมไดจด

บันทึกจัดเก็บเปนระบบฐานขอมูลที่ชัดเจนทําใหยากตอการสืบคน และขอมูลที่ไดไม
สามารถนํามาใชในการศึกษาไดโดยตรง เปนตน 
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9.   ขอเสนอแนะสําหรบัปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย 
 
1. การประมาณคาฟงกชั่นคาจาง 
 
เนื่องจากอาจเกิดความไมสะดวกในการที่ตองประมาณคาฟงกชั่นคาจางทุกๆ ป ประกอบกับ
โครงสรางเศรษฐกิจในแตละปมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย โดยเห็นวาระยะเวลาที่โครงสราง
เศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด คือ ระยะเวลาประมาณ 5 ป ดังนั้น จึงควรทําการ
ประมาณคาฟงกชั่นคาจางใหมทุกๆ 5 ป  
 
2. การคํานวณมูลคาความสูญเสีย  
 
ผลการคํานวณมูลคาความสูญเสียเปนมูลคา ณ ป พ.ศ.2547 ดังนั้น หากตองการคํานวณมูลคา
ความสูญเสียในป พ.ศ.2550 จึงตองมีการปรับคาใหเปนมูลคาในปปจจุบัน โดยควรใชอัตราเงิน
เฟอเฉลี่ยระหวางป พ.ศ.2547 – 2550 ซึ่งมีคาประมาณ 3.6% เปนตัวปรับมูลคา (ขอมูลอัตราเงิน
เฟอ ไดจากรายงานของธนาคารแหงประเทศไทย)  
 
ตัวอยาง มูลคาความสูญเสียตอหนวยในป พ.ศ.2547 เทากับ A บาท ระยะเวลาจากป พ.ศ.2547 -
2550 เทากับ 3 ป ดังนั้น มูลคาความสูญเสียตอหนวยในป พ.ศ.2550 เทากับ A x (1+3.6%)3 
 


