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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

4 ผลการศกึษากรณศีึกษา 
 

4.1 กลาวนํา 
 
จังหวัดขอนแกนไดถูกกําหนดใหเปนจังหวัดนํารองกรณีศึกษา    เพราะเปนจังหวัดที่มีการ
จัดเก็บขอมูลอุบัติเหตุคอนขางที่จะเปนระบบ   มีศูนยอุบัติเหตุและวิกฤติบําบัดที่กอตั้งขึ้น
ตั้งแตป พ.ศ. 2539 อยูที่โรงพยาบาลศูนยขอนแกน และไดมีการจัดเก็บขอมูลเปนระบบ
ฐานขอมูล IS ซึ่งเปนวิธีที่ยอมรับกันทั่วไป รวมทั้งกอนหนานี้มีหลายหนวยงานและ
สถาบันการศึกษาไดคัดเลือกจังหวัดขอนแกนเปนจังหวัดกรณีศึกษาในเรื่องที่ของเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุ หลังจากนั้นไดทํากรณีศึกษาอีก 4 จังหวัด เพื่อยืนยันวิธีการศึกษาและใหครอบคลุม
พ้ืนที่ศึกษาทั่วประเทศ ไดแก จังหวัดลําปาง จังหวัดนครสวรรค จังหวัดสงขลา และจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  
 
4.2  แบบจําลองเบื้องตนคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดกรณีศึกษา  
 
แบบจําลองเบื้องตนเพื่อคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร โดยวิธีทุนมนุษย 
(Human Capital Approach) สําหรับจังหวัดกรณีศึกษา คือ 
 
มูลคาความสูญเสียรวมทั้งหมด                                    = A+B+C   
มูลคารวมในแตละกลุมของความสูญเสียแบงออกเปน 
1. กลุมที่เกี่ยวของกับมนุษย (A)                             = A1+ A2+A3+A4 
2. กลุมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่เสียหาย (B)            = B1+ B2  
3. กลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน (C)    = C1+C2+C3+C4+C5 
             
รายละเอียดของตัวแปรในแบบจําลองเบื้องตนที่ใชในการคํานวณสรุปไดดัง ตารางที่ 4.1 
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.1: 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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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.1: 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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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

4.3 ผลการศึกษากรณีศึกษา 
 
ใชสมการคํานวณในตารางที่ 4.1 คํานวณหาคา ความสูญเสียที่เกี่ยวของกับมนุษย ความ
สูญเสียที่เกี่ยวของทรัพยสินเสียหาย และคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน ในแตละ
จังหวัดกรณีศึกษา รายละเอียดของแตละจังหวัดจะกลาวในหัวขอตอไป 
 
4.3.1  มูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรจังหวัดขอนแกน 
 
รายละเอียดมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรจังหวัดขอนแกน แสดงในตารางที่ 4.2 
ประกอบดวย คาความสูญเสียที่เกี่ยวของกับมนุษย คาความสูญเสียที่เกี่ยวของทรัพยสิน
เสียหาย และคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน 
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.2: การคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดขอนแกน ป พ.ศ. 
2547 

 
ระดับของความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

องคประกอบของความสูญเสีย 
เสียชีวิต พิการ บาดเจ็บ

สาหัส 
บาดเจ็บ
เล็กนอย 

ทรัพยสิน
เสียหายอยาง

เดียว 
จํานวนผูประสบเหตุ 

(ราย) 639 368 7,562 23,704 - 

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย) 1,302,134 949,778 3,740 472 - 

คาการสูญเสีย
ความสามารถใน
การผลิต (A1) 

มูลคา (บาท) 832,063,626 349,518,304 28,281,880 11,188,288 - 
จํานวนผูประสบเหตุ 

 (ราย) 639 368 7,562 23,704 - 

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย) 1,403,581 1,779,547 10,905 195 - 

คาความสูญเสีย
เชิงคุณภาพชีวิต 
(A2) 

มูลคา  (บาท) 896,888,259 654,873,296 82,463,610 4,622,280 - 
จํานวนผูประสบเหตุ 

 (ราย) 639 368 7,562 23,704 - 

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย) 9,624 12,016 16,627 526 - 

คาการ 
รักษาพยาบาล 
(A3) 

มูลคา (บาท) 6,149,736 4,421,888 125,733,374 12,468,304 - 
จํานวนอุบัติเหตุ 

(คร้ัง) 322   3863 937 - 

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/คร้ัง) 577   577 577 - 

คาใชจายของ
หนวยการแพทย
ฉุกเฉิน (A4) 

มูลคา (บาท) 185,794   2,228,951 540,649 - 
จํานวนผูประสบเหตุ 

(ราย)  368   - 

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย)  485,341    

การดูแลรักษา
ระยะยาว (A5) 

มูลคา (บาท)  178,605,488    

รวมมูลคาความสูญเสีย (ลานบาท) 1735.29 1187.42 238.71 28.82  
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.2  :  การคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดขอนแกน  ป 
พ.ศ. 2547 (ตอ) 

 
ระดับของความรุนแรงของอุบัติเหตุ  

องคประกอบของความ
สูญเสีย เสียชีวิต พิการ บาดเจ็บ

สาหัส 
บาดเจ็บ
เล็กนอย 

ทรัพยสินเสียหาย
อยางเดียว 

จํานวนอุบัติเหตุ 
(คร้ัง) 537 - 5,292 14,205 37,359 

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/คร้ัง) 180,681 - 81,901 24,640 18,496 

 

 
คาใชจายที่
เกี่ยวของกับ
ยานพาหนะ
เสียหาย (B1) มูลคา (บาท) 97,025,697  433,420,092 350,011,200 690,992,064 

จํานวนอุบัติเหตุ
(คร้ัง) 54 - 530 1,421 3,736 

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/คร้ัง) 2,434   726 2274 3,358 

 
คาใชจายที่
เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินอื่น
เสียหาย (B2) มูลคา (บาท) 131,436  384,780 3,231,354 12,545,488 

รวมมูลคาความสูญเสีย  
(ลานบาท)            97.16          433.80        353.24                      703.54 
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.2:  การคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดขอนแกน ป พ.ศ. 
2547 (ตอ) 
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

จากตารางที่ 4.2 สามารถสรุปมูลคาความสูญเสียรวมจากอุบัติเหตุจราจรของจังหวัด
ขอนแกน ในป พ.ศ. 2547 เทากับ 5447.88 ลานบาท รายละเอียดแสดงไวในตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3:  สรุปมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดขอนแกน ป พ.ศ. 2547  
 

ระดับของความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

องคประกอบของความสูญเสีย 
เสียชีวิต พิการ บาดเจ็บ

สาหัส 
บาดเจ็บ
เล็กนอย 

ทรัพยสิน
เสียหาย
อยางเดียว 

กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับมนุษย (A)  
(ลานบาท) 1735.29 1187.42 238.71 28.82 

 

กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินเสียหาย 
(B) (ลานบาท) 

  
97.16          433.80        353.24  

  
703.54 

กลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับ 
การชน (C) (ลานบาท) 15.59   76.44 145.24 432.63 
มูลคาความสูญเสียรวมตามระดับความ
รุนแรง (ลานบาท) 1848.04 1187.42 748.95 527.30 1136.17 
มูลคาความสูญเสียรวมทั้งหมด  (A+B+C) 
(ลานบาท) 5447.88 

 
4.3.2 มูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรจังหวัดลําปาง 
 
รายละเอียดมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรจังหวัดลําปาง แสดงในตารางที่ 4.4 
ประกอบดวย คาความสูญเสียที่เกี่ยวของกับมนุษย คาความสูญเสียที่เกี่ยวของทรัพยสิน
เสียหาย และคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน 
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.4 : การคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดลําปาง ป พ.ศ.
2547 

 
กลุมท่ีเก่ียวของกับมนุษย (A) 
 

ระดับของความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

องคประกอบของความสูญเสีย 
เสียชีวิต พิการ บาดเจ็บ

สาหัส 
บาดเจ็บ
เล็กนอย 

ทรัพยสิน
เสียหายอยาง

เดียว 
จํานวนผูประสบเหตุ (ราย) 276 116 3,446 12,192 - 

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย) 1,165,427 1,036,640 3,024 456 - 

คาการสูญเสีย
ความสามารถ
ในการผลิต 
(A1) มูลคา (บาท) 321,657,852 120,250,240 10,420,704 5,559,552 - 

จํานวนผูประสบเหตุ (ราย) 276 116 3,446 12,192 - 
ตนทุนตอหนวย 

(บาท/ราย) 1,253,776 1,966,790 14,732 240 - 

คาความ
สูญเสียเชิง
คุณภาพชีวิต 
(A2) มูลคา (บาท) 346,042,176 228,147,640 50,766,472 2,926,080 - 

จํานวนผูประสบเหตุ (ราย) 276 116 3,446 12,192 - 
ตนทุนตอหนวย 

(บาท/ราย) 
6,326 12,540 16,360 544 - 

คาการ 
รักษาพยาบาล 
(A3) 

มูลคา (บาท) 1,745,976 1,454,640 56,376,560 6,632,448 - 
จํานวนอุบัติเหตุ (คร้ัง) 153   1753 468 - 

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/คร้ัง) 444   444 444 - 

คาใชจายของ
หนวย
การแพทย
ฉุกเฉิน (A4) มูลคา (บาท) 67,932   778,332 207,792 - 

จํานวนผูประสบเหตุ  
(ราย) - 116    

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย) - 549,481    

การดูแลรักษา
ระยะยาว 
(A5) 

มูลคา (บาท)  63,739,796    

รวมมูลคาความสูญเสีย (ลานบาท) 669.51 413.59 118.34 15.33 - 
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.4 :  การคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดลําปาง ป พ.ศ. 
2547 (ตอ) 

 
กลุมท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินท่ีเสียหาย (B) 
 

ระดับของความรุนแรงของอุบัติเหตุ  

องคประกอบของความสูญเสีย 
เสียชีวิต พิการ บาดเจ็บ

สาหัส 
บาดเจ็บ
เล็กนอย 

ทรัพยสินเสียหาย
อยางเดียว 

จํานวนอุบัติเหตุ 
(คร้ัง) 256 2,402 7,100 8,875 

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/คร้ัง) 189,507  79,195 17,705 20,016 

 

 
คาใชจายที่
เกี่ยวของกับ
ยานพาหนะ
เสียหาย (B1) มูลคา(บาท) 48,513,792  206,936,535 125,705,500 177,642,000 

จํานวนอุบัติเหตุ
(คร้ัง) 26  240 710 887 

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/คร้ัง) 817  576 965 1,582 

 
คาใชจายที่
เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินอื่น
เสียหาย (B2) มูลคา (บาท) 21,242  150,336 685,150 1,403,234 
รวมมูลคาความสูญเสีย (ลานบาท) 48.54  207.09 126.39 179.05 
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.4  : การคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดลําปาง ป พ.ศ. 
2547 (ตอ) กลุมคาใชจายท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับการชน (C) 
 



4 ผลการศึกษากรณีศึกษา                                                                                                                                          4 - 12 

โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

จากตารางที่ 4.4 สามารถสรุปมูลคาความสูญเสียรวมจากอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดลําปาง 
ในป พ.ศ. 2547 เทากับ 2060. 73 ลานบาท รายละเอียดแสดงไวในตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5  : สรุปมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดลําปาง ป พ.ศ. 2547  
 

ระดับของความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

องคประกอบของความสูญเสีย 
เสียชีวิต พิการ 

บาดเจ็บ
สาหัส 

บาดเจ็บ
เล็กนอย 

ทรัพยสิน
เสียหาย
อยางเดียว 

กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับมนุษย (A) 669.51 413.59 118.34 15.33  
กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินเสียหาย (B) 48.54  207.09 126.39 179.05 
กลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน (C) 13.42   76.08 113.58 79.81 
มูลคาความสูญเสียรวมตามระดับความรุนแรง 
(ลานบาท) 731.47 413.59 401.51 255.30 258.86 
มูลคาความสูญเสียรวมทั้งหมด  (A+B+C) 
 (ลานบาท) 2060.73 
 
4.3.3 มูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรจังหวัดนครสวรรค 
 
รายละเอียดมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรจังหวัดนครสวรรค แสดงในตารางที่ 4.6 
ประกอบดวย คาความสูญเสียที่เกี่ยวของกับมนุษย คาความสูญเสียที่เกี่ยวของทรัพยสิน
เสียหาย และคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน 
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.6 :  การคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดนครสวรรค ป 
พ.ศ. 2547 
 

กลุมท่ีเก่ียวของกับมนุษย (A) 
 

ระดับของความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

องคประกอบของความสูญเสีย 
เสียชีวิต พิการ บาดเจ็บ

สาหัส 
บาดเจ็บ
เล็กนอย 

ทรัพยสิน
เสียหายอยาง

เดียว 
จํานวนผูประสบเหตุ 

(ราย) 381 258 5,822 23,685  

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย) 1,303,238 999,513 2,998 486  

คาการสูญเสีย
ความสามารถ
ในการผลิต 
(A1) มูลคา (บาท) 496,533,678 257,874,354 17,454,356 11,510,910  

จํานวนผูประสบเหตุ 
(ราย) 381 258 5,822 23,685  

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย) 1,404,009 1,852,594 17,438 249  

คาความ
สูญเสียเชิง
คุณภาพชีวิต 
(A2) มูลคา (บาท) 534,927,429 477,969,252 101,524,036 5,897,565  

จํานวนผูประสบเหตุ 
(ราย) 381 258 5,822 23,685  

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย) 8,920 12,016 19,947 551  

คาการ 
รักษาพยาบาล 
(A3) 

มูลคา (บาท) 3,398,520 3,100,128 116,131,434 13,050,435  
จํานวนอุบัติเหตุ (คร้ัง) 156  3,069 903  

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/คร้ัง) 1,721  1,721 1,721  

คาใชจายของ
หนวย
การแพทย
ฉุกเฉิน (A4) มูลคา (บาท) 268,476   5,281,749 1,554,063  

จํานวนผูประสบเหตุ  
(ราย) - 258 - -  

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย) - 497,514 - -  

การดูแลรักษา
ระยะยาว 
(A5) 

มูลคา บาท) - 128,358,612 - -  

รวมมูลคาความสูญเสีย (ลานบาท) 1035.13 867.30 240.39 32.01  
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.6  :  การคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดนครสวรรค ป 
พ.ศ. 2547 (ตอ) 

 

กลุมท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินท่ีเสียหาย (B) 
 

ระดับของความรุนแรงของอุบัติเหตุ  

องคประกอบของความสูญเสีย 
เสียชีวิต พิการ บาดเจ็บ

สาหัส 
บาดเจ็บ
เล็กนอย 

ทรัพยสินเสียหาย
อยางเดียว 

จํานวนอุบัติเหตุ 
(คร้ัง) 260  4,204 13,695 21,912 

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/คร้ัง) 205,723  80,511 23,534 21,107 

 

 
คาใชจายที่
เกี่ยวของกับ
ยานพาหนะ
เสียหาย (B1) มูลคา (บาท) 53,487,980  338,468,244 322,298,130 462,496,584 

จํานวนอุบัติเหตุ
(คร้ัง) 26  402 1,370 2,191 

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/คร้ัง) 1,117  646 1,159 2,072 

 
คาใชจายที่
เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินอื่น
เสียหาย (B2) มูลคา (บาท) 29,042   271,320 1,587,830 4,373,992 
รวมมูลคาความสูญเสีย (ลานบาท) 53.52  338.74 323.89 466.87 
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.6  : การคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดนครสวรรค ป 
พ.ศ. 2547 (ตอ) 

กลุมคาใชจายท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับการชน (C) 
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
 รายงานฉบับสมบูรณ 

จากตารางที่ 4.6 สามารถสรุปมูลคาความสูญเสียรวมจากอุบัติเหตุจราจรของจังหวัด
นครสวรรค ในป พ.ศ. 2547 เทากับ 3,794.20 ลานบาท รายละเอียดแสดงไวในตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7  : สรุปมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดนครสวรรค ป พ.ศ. 2547  
 

ระดับของความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

องคประกอบของความสูญเสีย 
เสียชีวิต พิการ 

บาดเจ็บ
สาหัส 

บาดเจ็บ
เล็กนอย 

ทรัพยสิน
เสียหาย
อยางเดียว 

กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับมนุษย (A) 1035.13 867.30 240.39 32.01 1035.13 
กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินเสียหาย (B) 53.52  338.74 323.89 466.87 
กลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน (C) 16.28  69.29 157.24 193.53 
มูลคาความสูญเสียรวมตามระดับความรุนแรง 
(ลานบาท) 1104.93 867.30 648.42 513.15 660.40 
มูลคาความสูญเสียรวมทั้งหมด  (A+B+C)  
(ลานบาท) 3,794.20 
 
4.3.4 มูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรจังหวัดสงขลา 
 
รายละเอียดมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรจังหวัดสงขลา แสดงในตารางที่ 4.8 
ประกอบดวย คาความสูญเสียที่เกี่ยวของกับมนุษย คาความสูญเสียที่เกี่ยวของทรัพยสิน
เสียหาย และคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน 
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
 รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.8 :  การคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดสงขลา ป พ.ศ. 
2547 
 

กลุมท่ีเก่ียวของกับมนุษย (A) 
 

ระดับของความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

องคประกอบของความสูญเสีย 
เสียชีวิต พิการ บาดเจ็บ

สาหัส 
บาดเจ็บ
เล็กนอย 

ทรัพยสิน
เสียหายอยาง

เดียว 
จํานวนผูประสบเหตุ 

(ราย) 495 301 7,351 25,483  

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย) 1,783,761 1,425,176 4,666 628  

คาการสูญเสีย
ความสามารถ
ในการผลิต 
(A1) มูลคา (บาท) 882,961,695 428,977,976 34,299,766 16,003,324  

จํานวนผูประสบเหตุ 
(ราย) 495 301 7,351 25,483  

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย) 1,920,508 2,560,156 18,743 315  

คาความ
สูญเสียเชิง
คุณภาพชีวิต 
(A2) มูลคา (ลานบาท) 950,651,460 770,606,956 137,779,793 8,027,145  

จํานวนผูประสบเหตุ 
(ราย) 495 301 7,351 25,483  

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย) 11,107 12,016 19,996 684  

คาการ 
รักษาพยาบาล 
(A3) 

มูลคา (บาท) 5,497,965 3,616,816 146,990,596 17,430,372  
จํานวนอุบัติเหตุ (คร้ัง) 254   4028 905  

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/คร้ัง) 1236   1236 1236  

คาใชจายของ
หนวย
การแพทย
ฉุกเฉิน (A4) มูลคา (บาท) 313,944   4,978,608 1,118,580  

จํานวนผูประสบเหตุ  
(ราย)  301    

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย)  639,465    

การดูแลรักษา
ระยะยาว 
(A5) 

มูลคา (บาท)  192,478,965    

รวมมูลคาความสูญเสีย (ลานบาท) 1839.43 1395.68 324.05 42.58  
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
 รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.8 : การคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดสงขลา ป พ.ศ
2547 (ตอ) 

 

กลุมท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินท่ีเสียหาย (B) 
 

ระดับของความรุนแรงของอุบัติเหตุ  

องคประกอบของความสูญเสีย 
เสียชีวิต พิการ บาดเจ็บ

สาหัส 
บาดเจ็บ
เล็กนอย 

ทรัพยสินเสียหาย
อยางเดียว 

จํานวนอุบัติเหตุ 
(คร้ัง) 425  5,518 13,725 34,313 

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/คร้ัง) 154,572  83,605 23,436 21,359 

 

 
คาใชจายที่
เกี่ยวของกับ
ยานพาหนะ
เสียหาย (B1) มูลคา (บาท) 65,693,100  461,332,390 321,659,100 732,891,367 

จํานวนอุบัติเหตุ
(คร้ัง) 43  552 1,373 3,431 

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/คร้ัง) 936  790 2,275 4,374 

 
คาใชจายที่
เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินอื่น
เสียหาย (B2) มูลคา (บาท) 40,248   436,080 3,123,575 15,007,194 
รวมมูลคาความสูญเสีย (ลานบาท) 65.73  461.77 324.78 747.90 
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
 รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.8 : การคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดสงขลา ป พ.ศ. 
2547 (ตอ) 

กลุมคาใชจายทั่วไปท่ีเก่ียวของกับการชน (C) 
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

จากตารางที่ 4.8 สามารถสรุปมูลคาความสูญเสียรวมจากอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดสงขลา 
ในป พ.ศ. 2547 เทากับ 6, 206.51 ลาน รายละเอียดแสดงไวในตารางที่ 4.9 
 
ตารางที่ 4.9  : สรุปมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดสงขลา ป พ.ศ. 2547  
 

ระดับของความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

องคประกอบของความสูญเสีย 
เสียชีวิต พิการ 

บาดเจ็บ
สาหัส 

บาดเจ็บ
เล็กนอย 

ทรัพยสิน
เสียหาย
อยางเดียว 

กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับมนุษย (A) 1,839.43 1,395.68 324.05 42.58  
กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินเสียหาย (B) 65.73  461.77 324.78 747.90 
กลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน (C) 34.32   198.44 276.54 495.30 
มูลคาความสูญเสียรวมตามระดับความรุนแรง 
(ลานบาท) 1,939.48 1,395.68 984.26 643.90 1,243.20 
มูลคาความสูญเสียรวมทั้งหมด  (A+B+C) 6,206.51 
 
 
4.3.5 มูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
รายละเอียดมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรจังหวัดกรุงเทพมหานคร แสดงในตารางที่ 
4.10 ประกอบดวย คาความสูญเสียที่เกี่ยวของกับมนุษย คาความสูญเสียที่เกี่ยวของทรัพยสิน
เสียหาย และคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน 
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.10 :  การคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ป พ.ศ. 2547 

 

กลุมท่ีเก่ียวของกับมนุษย (A) 
 

ระดับของความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

องคประกอบของความสูญเสีย 
เสียชีวิต พิการ บาดเจ็บ

สาหัส 
บาดเจ็บ
เล็กนอย 

ทรัพยสิน
เสียหายอยาง

เดียว 
จํานวนผูประสบเหตุ 

(ราย) 746 226 10,489 48,783  

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย) 2,757,119 2,114,332 6,826 1,012  

คาการสูญเสีย
ความสามารถ
ในการผลิต 
(A1) มูลคา (บาท) 2,056,810,774 477,839,032 71,597,914 49,368,396  

จํานวนผูประสบเหตุ 
(ราย) 746 226 10,489 48,783  

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย) 2,959,742 3,365,021 19,031 376  

คาความ
สูญเสียเชิง
คุณภาพชีวิต 
(A2) มูลคา (บาท) 2,207,967,532 760,494,746 199,616,159 18,342,408  

จํานวนผูประสบเหตุ 
(ราย) 746 226 10,489 48,783  

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย) 8,995 12,016 18,215 565  

คาการ 
รักษาพยาบาล 
(A3) 

มูลคา (บาท) 6,710,270 2,715,616 191,057,135 27,562,395  
จํานวนอุบัติเหตุ (คร้ัง) 428  5,944 2,817  

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/คร้ัง) 1,721  1,721 1,721  

คาใชจายของ
หนวย
การแพทย
ฉุกเฉิน (A4) มูลคา (บาท) 736,588   10,229,624 4,848,057  

จํานวนผูประสบเหตุ  
(ราย)  226    

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ราย)  831,423    

การดูแลรักษา
ระยะยาว 
(A5) 

มูลคา (บาท)  187,901,598    

รวมมูลคาความสูญเสีย (ลานบาท) 4272.23 1428.95 472.50 100.12  
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.10 :  การคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ป พ.ศ. 2547 (ตอ) 

 

กลุมท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินท่ีเสียหาย (B) 
 

ระดับของความรุนแรงของอุบัติเหตุ  
องคประกอบของความ

สูญเสีย เสียชีวิต พิการ บาดเจ็บ
สาหัส 

บาดเจ็บ
เล็กนอย 

ทรัพยสินเสียหาย
อยางเดียว 

จํานวนอุบัติเหตุ 
(คร้ัง) 715  8,143 42,706 85,412 

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/คร้ัง) 259,209  107,367 32,481 25,296 

 

 
คาใชจายที่
เกี่ยวของกับ
ยานพาหนะ
เสียหาย (B1) มูลคา 

(บาท) 185,334,435   874,289,481 1,387,133,586 2,160,581,952 
จํานวน

อุบัติเหตุ(คร้ัง) 72  814 4271 8,541 
ตนทุนตอหนวย 

(บาท/คร้ัง) 5,202  4,385 2,965 1,939 

 
คาใชจายที่
เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินอื่น
เสียหาย (B2) มูลคา 

(บาท) 374,544   3,569,390 12,663,515 16,560,999 
รวมมูลคาความสูญเสีย  

(ลานบาท) 185.71   877.86 1,399.80 2,177.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 ผลการศึกษากรณีศึกษา   4 - 23 
 
 

โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.10 : การคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ป พ.ศ. 2547 (ตอ) 

กลุมคาใชจายทั่วไปท่ีเก่ียวของกับการชน (C) 
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

จากตารางที่ 4.10 สามารถสรุปมูลคาความสูญเสียรวมจากอุบัติเหตุจราจรของจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2547 เทากับ 26,194.76 ลานบาท รายละเอียดแสดงไวในตาราง
ที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11  : สรุปมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ป 

พ.ศ. 2547  
 

ระดับของความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

องคประกอบของความสูญเสีย 
เสียชีวิต พิการ 

บาดเจ็บ
สาหัส 

บาดเจ็บ
เล็กนอย 

ทรัพยสิน
เสียหาย
อยางเดียว 

กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับมนุษย (A) 4,272.23 14,28.95 472.50 100.12  
กลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินเสียหาย (B) 185.71  877.66 1,399.8 2,177.14 
กลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน (C) 160.24   1,304.58 5,086.48 8,729.35 
มูลคาความสูญเสียรวมตามระดับความรุนแรง 
(ลานบาท) 4,618.18 1,428.95 2,654.74 6,586.40 10,906.49 
มูลคาความสูญเสียรวมทั้งหมด  (A+B+C) 
(ลานบาท) 26,194.76 
 
4.4   สรุปเปรียบเทียบทั้ง 5 จังหวัดกรณีศึกษา 
 
4.4.1 สัดสวนจํานวนผูประสบเหตุตามระดับความรุนแรงตอผูเสียชีวิต 
 
จากกรณีศึกษาทั้ง 5 จังหวัด ประกอบดวย ขอนแกน ลําปาง นครสวรรค สงขลา และ 
กรุงเทพมหานคร สัดสวนจํานวนผูประสบเหตุตามระดับความรุนแรงตอผูเสียชีวิต พบวา 
สัดสวนจํานวนผูประสบอุบัติเหตุตามระดับความรุนแรงตอ 1 ผูเสียชีวิต ของผูพิการอยู
ในชวง 0.30 - 0.67 สวนผูบาดเจ็บสาหัสอยูในชวง 11.83 - 15.28 และผูบาดเจ็บเล็กนอยอยู
ในชวง 31.09 - 65.39 ดังแสดงในตารางที่ 4.12 
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.12 : เปรียบสัดสวนจํานวนผูประสบอุบัติเหตุตามระดับความรุนแรงของ 5 จังหวัด
กรณีศึกษา 

 

จังหวดัศึกษา สัดสวนจํานวนผูประสบอุบัติเหตุตามระดบัความรุนแรง 
เสียชีวิต : พิการ : บาดเจ็บสาหัส : บาดเจบ็เล็กนอย 

กรุงเทพฯ 1 0.30 14.06 65.39 
ลําปาง 1 0.42 12.53 44.17 

นครสวรรค 1 0.67 15.28 62.17 
ขอนแกน 1 0.57 11.83 31.09 

สงขลา 1 0.61 14.85 51.48 

 
4.4.2 ความสูญเสียรวมจากอุบัติเหตุจราจร 5 จังหวัดกรณีศึกษา 
 
จากการประเมินมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรโดยวิธีทุนมนุษย (Human Capital 

Approach) ป พ.ศ. 2547 ทั้ง 5 จังหวัด สรุปไดดังแสดงในตารางที่ 4.13 และรูปที่ 4.1   
 
จังหวัดขอนแกน   ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรรวมทั้งสิ้นมีมูลคาเทากับ  5,447.88 ลาน
บาท  โดยมูลคาความสูญเสียนี้มาจาก 3 กลุมดวยกัน ประกอบดวย  กลุมคาความสูญเสียที่
เกี่ยวของกับมนุษยเทากับ 3,190.23 ลานบาท   กลุมคาความสูญเสียที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่
เสียหายเทากับ  1,587.74 ลานบาท และกลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชนเทากับ 
669.91 ลานบาท  ซึ่งคิดเปน  58.56 %    29.14 % และ  12.30 % ของมูลคาความสูญเสียรวม
จากอุบัติเหตุจราจร ตามลําดับ 
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โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดลําปาง  ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรรวมทั้งสิ้นมีมูลคาเทากับ  2,060.73 ลานบาท  
โดยมูลคาความสูญเสียนี้มาจาก 3 กลุมดวยกัน ประกอบดวย  กลุมคาความสูญเสียที่เกี่ยวของ
กับมนุษยเทากับ 1,216.77 ลานบาท   กลุมคาความสูญเสียที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่เสียหาย
เทากับ 561.07 ลานบาท และกลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชนเทากับ 282.89 ลาน
บาท  ซึ่งคิดเปน  59.05 %    27.23 % และ  13.73 % ของมูลคาความสูญเสียรวมจากอุบัติเหตุ
จราจร ตามลําดับ 
 
จังหวัดนครสวรรค   ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรรวมทั้งสิ้นมีมูลคาเทากับ   3,794.20 
ลานบาท  โดยมูลคาความสูญเสียนี้มาจาก 3 กลุมดวยกัน ประกอบดวย  กลุมคาความสูญเสีย
ที่เกี่ยวของกับมนุษยเทากับ   2,174.83 ลานบาท   กลุมคาความสูญเสียที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินที่เสียหายเทากับ     561.07 ลานบาทและกลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน
เทากับ 436.35 ลานบาท  ซึ่งคิดเปน  57.32 %    31.18 % และ  11.50 % ของมูลคาความ
สูญเสียรวมจากอุบัติเหตุจราจร ตามลําดับ 
 
จังหวัดสงขลา   ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรรวมทั้งสิ้นมีมูลคาเทากับ 6,206.51 ลานบาท  
โดยมูลคาความสูญเสียนี้มาจาก 3 กลุมดวยกัน ประกอบดวย  กลุมคาความสูญเสียที่เกี่ยวของ
กับมนุษยเทากับ 3,601.73 ลานบาท   กลุมคาความสูญเสียที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่เสียหาย
เทากับ     1,600.18 ลานบาท และกลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชนเทากับ 1,004.59 
ลานบาท  ซึ่งคิดเปน  58.03%    25.78 % และ  16.19 % ของมูลคาความสูญเสียรวมจาก
อุบัติเหตุจราจร ตามลําดับ 
 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร   ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรรวมทั้งสิ้นมีมูลคาเทากับ  
26,194.76 ลานบาท  โดยมูลคาความสูญเสียนี้มาจาก 3 กลุมดวยกัน ประกอบดวย กลุมคา
ความสูญเสียที่เกี่ยวของกับมนุษยเทากับ 6,273.80 ลานบาท   กลุมคาความสูญเสียที่เกี่ยวของ
กับทรัพยสินที่เสียหายเทากับ     4,640.31 ลานบาทและกลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับ
การชนเทากับ 15,280.65 ลานบาท  ซึ่งคิดเปน  23.95 %    17.71 % และ  58.33 % ของมูลคา
ความสูญเสียรวมจากอุบัติเหตุจราจร ตามลําดับ 
 



4 ผลการศึกษากรณีศึกษา   4 - 27 
 
 

โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

จากมูลคาความสูญเสียรวมจากอุบัติเหตุจราจร ทั้ง 5 จังหวัดกรณีศึกษา พบวา 4 จังหวัด 
ยกเวนกรุงเทพมหานคร ใหมูลคาความสูญเสียในแตละกลุมคิดเปนเปอรเซ็นตที่ใกลเคียงกัน
มาก โดยกลุมคาความสูญเสียที่ เกี่ยวของกับมนุษยมีคาสูงสุด เทากับ 57.32-59.05 % 
รองลงมา คือกลุมคาความสูญเสียที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่เสียหาย  มีคา 26.08- 31.18% 
และกลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน มีคา 11.50-15.21 % สวนกรุงเทพมหานคร 
กลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชนมีคาสูงสุด เทากับ 58.33 % รองลงมาคือกลุมคา
ความสูญเสียที่เกี่ยวของกับมนุษย เทากับ 23.95% และกลุมคาความสูญเสียที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินที่เสียหาย เทากับ 17.71 %   
 
ตารางที่ 4.13 : จํานวนและสัดสวนความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรกลุมตางๆ ของจังหวัด
กรณีศึกษา 
 

เกี่ยวของกับมนุษย ทรัพยสินเสียหาย คาใชจายทั่วไป รวมทั้งหมด จังหวัด
ศึกษา ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ขอนแกน 3,190.23 58.56 1,587.74 29.14 669.91 12.30 5,447.88 100 
ลําปาง 1,216.77 59.05    561.07 27.23 282.89 13.73 2,060.73 100 

นครสวรรค   2,174.83 57.32 1,183.01 31.18 436.35 11.50  3,794.20 100 
สงขลา 3,601.73 58.03 1,600.18 25.78 1,004.59 16.19 6,206.51 100 
กรุงเทพฯ 6,273.80 23.95 4,640.31 17.71 15,280.65 58.33 26,194.76 100 
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                  รูปท่ี 4.1 : สัดสวนมูลคาความสูญเสียรวมจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร     
           โดยแบงเปน 3 กลุม ของ 5 จังหวัดกรณีศึกษา 

จังหวัดขอนแกน จังหวัดลําปาง 

คาใชจายที่เก่ียวของกับมนุษย
6,273.80 ลานบาท (23.95%)

คาใชจายที่เก่ียวทรพัยสิน
เสียหาย 4,640.31 ลานบาท 
     (17.71%)

คาใชจายทั่วไปท่ีเกีย่วของกบัการชน
      15,280.65 ลานบาท (58.33%)

คาใชจายที่เก่ียวของกับมนุษย
 3190.23 ลานบาท (58.56%)คาใชจายที่เก่ียวทรพัยสินเสียหาย

1587.74 ลานบาท (29.14%)

คาใชจายทั่วไป
ที่เกีย่วของกบัการชน
       669.91 ลานบาท
                (12.30%)

คาใชจายที่เก่ียวของกับมนุษย
2,174.83 ลานบาท (57.32%)คาใชจายที่เก่ียวทรพัยสินเสียหาย

1,183.01 ลานบาท (31.18%)

คาใชจายทั่วไป
ท่ีเกีย่วของกบัการชน
       436.35 ลานบาท
                (11.50%)

คาใชจายที่เก่ียวของกับมนุษย
1216.77 ลานบาท (59.05%)คาใชจายที่เก่ียวทรพัยสินเสียหาย

561.07 ลานบาท (27.23%)

คาใชจายทั่วไป
ที่เกีย่วของกบัการชน
       282.89 ลานบาท
                (13.73%)

จังหวัดนครสวรรค จังหวัดสงขลา 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

คาใชจายท่ีเกีย่วของกบัมนุษย
  3,601.73 ลานบาท (58.03%)    คาใชจายที่เกีย่วทรัพยสินเสียหาย

       1,600.18 ลานบาท (25.78%)

คาใชจายท่ัวไป
ท่ีเกีย่วของกบัการชน
 1,004.59 ลานบาท
          (16.19%)
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4.4.3 สัดสวนความสูญเสียรวมจากอุบัติเหตุจราจร 
 
ตารางที่ 4.14 และ รูปที่ 4.2 แสดงสัดสวนคาความสูญเสียรวมจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร ป 
พ.ศ.2547 
 
จังหวัดขอนแกน พบวา กลุมที่เกี่ยวของกับมนุษยจะมี คาสูญเสียความสามารถในการผลิต
เปนเงินเทากับ 1,221.05 ลานบาท (22.41 %) คาสูญเสียในเชิงคุณภาพชีวิตเปนเงินเทากับ 
1,638.85 ลานบาท (30.08 %) คาการรักษาพยาบาลเปนเงินเทากับ 148.77 ลานบาท (2.73 %) 
คาใชจายของหนวยแพทยฉุกเฉินเปนเงินเทากับ 2.96 ลานบาท (0.05%)    คาการดูแลและ
รักษาระยะยาวเปนเงินเทากับ 178.61 ลานบาท (3.28%)     กลุมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่
เสียหายมีคายานพาหนะเสียหายเปนเงินเทากับ 1,571.45 ลานบาท (28.85%)   คาทรัพยสิน
อ่ืนเสียหายเปนเงินเทากับ 16.29 ลานบาท (0.30%)   และสุดทายกลุมคาใชจายทั่วไปที่
เกี่ยวของกับการชนจะมี  คาการจัดการประกันภัยเปนเงินเทากับ 150.21 ลานบาท (2.75%)   
คาการจัดการตํารวจเปนเงินเทากับ 6.39 ลานบาท (0.12%) คาการดําเนินการศาลเปนเงิน
เทากับ 4.67 ลานบาท (0.09%)  คาใชจายหนวยกูภัยฉุกเฉินเปนเงินเทากับ 1.28 ลานบาท 
(0.02%) และคาความลาชาในการเดินทางเปนเงินเทากับ 507.95 ลานบาท (9.32%) 
 
จังหวัดลําปาง พบวา กลุมที่เกี่ยวของกับมนุษยจะมี คาสูญเสียความสามารถในการผลิตเปน
เงินเทากับ 457.89 ลานบาท (22.22 %) คาสูญเสียในเชิงคุณภาพชีวิตเปนเงินเทากับ 627.88 

ลานบาท (30.47 %) คาการรักษาพยาบาลเปนเงินเทากับ 66.21 ลานบาท (3.21 %) คาใชจาย
ของหนวยแพทยฉุกเฉินเปนเงินเทากับ 1.05 ลานบาท (0.05%)    คาการดูแลและรักษาระยะ
ยาวเปนเงินเทากับ 63.74 ลานบาท (3.09%)     กลุมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่เสียหายมีคา
ยานพาหนะเสียหายเปนเงินเทากับ 558.80 ลานบาท (27.12%)   คาทรัพยสินอื่นเสียหายเปน
เงินเทากับ 2.26 ลานบาท (0.11%)   และสุดทายกลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชนจะ
มี  คาการจัดการประกันภัยเปนเงินเทากับ 18.54 ลานบาท (0.90%)   คาการจัดการตํารวจเปน
เงินเทากับ 3.67 ลานบาท (0.18%) คาการดําเนินการศาลเปนเงินเทากับ 8.68 ลานบาท 
(0.42%)  คาใชจายหนวยกูภัยฉุกเฉินเปนเงินเทากับ 0.92 ลานบาท (0.04%) และคาความ
ลาชาในการเดินทางเปนเงินเทากับ 251.10 ลานบาท (12.18%) 
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จังหวัดนครสวรรค พบวา กลุมที่เกี่ยวของกับมนุษยจะมี คาสูญเสียความสามารถในการผลิต
เปนเงินเทากับ 783.37 ลานบาท (20.65 %) คาสูญเสียในเชิงคุณภาพชีวิตเปนเงินเทากับ 
1,120.32 ลานบาท (29.53 %) คาการรักษาพยาบาลเปนเงินเทากับ 135.68 ลานบาท (3.58 %) 
คาใชจายของหนวยแพทยฉุกเฉินเปนเงินเทากับ 7.10 ลานบาท (0.19%)    คาการดูแลและ
รักษาระยะยาวเปนเงินเทากับ 128.36 ลานบาท (3.38%)  กลุมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่
เสียหายมีคายานพาหนะเสียหายเปนเงินเทากับ 1,176.75 ลานบาท (31.01%)   คาทรัพยสิน
อ่ืนเสียหายเปนเงินเทากับ 6.26 ลานบาท (0.17%)   และสุดทายกลุมคาใชจายทั่วไปที่
เกี่ยวของกับการชนจะมี  คาการจัดการประกันภัยเปนเงินเทากับ 41.05 ลานบาท (1.08%)   
คาการจัดการตํารวจเปนเงินเทากับ 11.72 ลานบาท (0.31%) คาการดําเนินการศาลเปนเงิน
เทากับ 12.77 ลานบาท (0.34%)  คาใชจายหนวยกูภัยฉุกเฉินเปนเงินเทากับ 2.07 ลานบาท 
(0.05%) และคาความลาชาในการเดินทางเปนเงินเทากับ 368.73 ลานบาท (9.72%) 

 
จังหวัดสงขลา พบวา กลุมที่เกี่ยวของกับมนุษยจะมี คาสูญเสียความสามารถในการผลิตเปน
เงินเทากับ 1,362.04 ลานบาท (21.95 %) คาสูญเสียในเชิงคุณภาพชีวิตเปนเงินเทากับ 
1,867.07ลานบาท (30.08 %) คาการรักษาพยาบาลเปนเงินเทากับ 173.54 ลานบาท (2.80 %) 
คาใชจายของหนวยแพทยฉุกเฉินเปนเงินเทากับ 6.41 ลานบาท (0.10%)    คาการดูแลและ
รักษาระยะยาวเปนเงินเทากับ 192.48 ลานบาท (3.10%)  กลุมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่
เสียหายมีคายานพาหนะเสียหายเปนเงินเทากับ 1,581.58 ลานบาท (25.48%)   คาทรัพยสิน
อ่ืนเสียหายเปนเงินเทากับ 18.61 ลานบาท (0.30%)   และสุดทายกลุมคาใชจายทั่วไปที่
เกี่ยวของกับการชนจะมี  คาการจัดการประกันภัยเปนเงินเทากับ 123.37 ลานบาท (1.99%)   
คาการจัดการตํารวจเปนเงินเทากับ 8.95 ลานบาท (0.14%) คาการดําเนินการศาลเปนเงิน
เทากับ 38.50 ลานบาท (0.62%)  คาใชจายหนวยกูภัยฉุกเฉินเปนเงินเทากับ 1.85 ลานบาท 
(0.03%) และคาความลาชาในการเดินทางเปนเงินเทากับ 831.91 ลานบาท (13.40%) 

 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมที่เกี่ยวของกับมนุษยจะมี คาสูญเสียความสามารถใน
การผลิตเปนเงินเทากับ 2,655.62 ลานบาท (10.17 %) คาสูญเสียในเชิงคุณภาพชีวิตเปนเงิน
เทากับ 3,186.42 ลานบาท (12.20 %) คาการรักษาพยาบาลเปนเงินเทากับ 228.05 ลานบาท 
(0.87 %) คาใชจายของหนวยแพทยฉุกเฉินเปนเงินเทากับ 15.81 ลานบาท (0.06%)    คาการ
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ดูแลและรักษาระยะยาวเปนเงินเทากับ 187.90 ลานบาท (0.72%)  กลุมที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินที่เสียหายมีคายานพาหนะเสียหายเปนเงินเทากับ 4,607.34 ลานบาท (17.64%)   คา
ทรัพยสินอื่นเสียหายเปนเงินเทากับ 33.17 ลานบาท (0.13%)   และสุดทายกลุมคาใชจาย
ทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชนจะมี  คาการจัดการประกันภัยเปนเงินเทากับ 149.57 ลานบาท 
(0.57%)   คาการจัดการตํารวจเปนเงินเทากับ 117.70 ลานบาท (0.45%) คาการดําเนินการ
ศาลเปนเงินเทากับ 73.33 ลานบาท (0.28%)  คาใชจายหนวยกูภัยฉุกเฉินเปนเงินเทากับ 2.09 
ลานบาท (0.01%) และคาความลาชาในการเดินทางเปนเงินเทากับ 14,937.76 ลานบาท 
(57.18%) 
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ตารางที่ 4.14 : รายละเอียดมูลคาความสูญเสียอุบัติเหตุจราจรของ 5 จังหวัดกรณีศึกษา ป 
2547 
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คาการสญูเสียเชิง
คุณภาพชีวิต 30.08%

คาทรัพยสินอื่นเสียหาย 0.30 %
คาการสญูเสียความสามารถในการผลิต
 22.41 %

คาการรักษาพยาบาล 2.73 %

คายานพาหนะเสียหาย  28.85 %

คาจัดการประกันภยั 2.75 %

คาความลาชาใน
การเดินทาง 9.32 %

คาใชจายหนวยแพทยฉุกเฉิน 0.05%

        คาจัดการตํารวจ  0.12  %

           คาดําเนินการศาล 0.09 %

คาใชจายหนวยกูภยัฉุกเฉิน 0.02 %

คาการดูแลรักษาระยะยาว  3.28 %

คาการสูญเสียเชิง
คุณภาพชีวิต 30.47%

คาทรัพยสินอ่ืนเสียหาย 0.11 %
คาการสูญเสียความสามารถในการผลิต
 22.22 %

คาการรักษาพยาบาล 3.21 %

คายานพาหนะเสียหาย  27.12 %

คาจัดการประกันภยั 0.90 %

คาความลาชาใน
การเดินทาง 12.18 %

คาใชจายหนวยแพทยฉุกเฉิน 0.05%

        คาจัดการตํารวจ  0.18  %

           คาดําเนินการศาล 0.42 %

คาใชจายหนวยกูภยัฉุกเฉิน 0.04 %

คาการดูแลรักษาระยะยาว  3.09 %

จังหวัดขอนแกน

จังหวัดลําปาง

รูปท่ี 4.2 : สดัสวนคาความสูญเสียรวมจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
5 จังหวัดกรณีศึกษา ป 2547 
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คาการสูญเสียเชิง
คุณภาพชีวิต 29.53%

คาทรัพยสินอ่ืนเสียหาย 0.17 %
คาการสูญเสียความสามารถในการผลิต
 20.65 %

คาการรักษาพยาบาล 3.58 %

คายานพาหนะเสียหาย  31.01 %

คาจัดการประกันภยั 1.08 %

คาความลาชาใน
การเดินทาง 9.72 %

คาใชจายหนวยแพทยฉุกเฉิน 0.19%

        คาจัดการตํารวจ  0.31  %

           คาดําเนินการศาล 0.34 %

คาใชจายหนวยกูภยัฉุกเฉิน 0.05 %

คาการดูแลรักษาระยะยาว  3.38 %

รูปท่ี 4.2 : สดัสวนคาความสูญเสียรวมจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
5 จังหวัดกรณีศึกษา ป 2547 (ตอ) 

จังหวัดสงขลา

จังหวัดนครสวรรค

คาการสูญเสียเชิง
คุณภาพชีวิต 30.08%

คาทรัพยสินอื่นเสียหาย 0.30 %
คาการสูญเสียความสามารถในการผลิต
 21.95 %

คาการรักษาพยาบาล 2.80 %

คายานพาหนะเสียหาย  25.48 %

คาจัดการประกันภัย 1.99 %

คาความลาชาใน
การเดินทาง 13.40 %

คาใชจายหนวยแพทยฉุกเฉิน 0.10%

        คาจัดการตํารวจ  0.14  %

           คาดําเนินการศาล 0.62 %

คาใชจายหนวยกูภัยฉุกเฉิน 0.03 %

คาการดูแลรักษาระยะยาว  3.10 %
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คาการสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิ 12.16%

คาทรัพยสินอ่ืนเสียหาย 0.13 %

คาการสูญเสียความสามารถในการผลิต 10.14 %

คาการรักษาพยาบาล 0.87 %

คายานพาหนะเสียหาย  17.59 %

คาจัดการประกันภยั 0.57 %

คาความลาชาใน
การเดินทาง 57.03 %

คาใชจายหนวยแพทยฉุกเฉิน 0.06%

       คาจัดการตํารวจ  0.45  %

           คาดําเนินการศาล 0.28 %

คาใชจายหนวยกูภยัฉุกเฉิน 0.01 %

คาการดูแลรักษาระยะยาว  0.72 %

รูปท่ี 4.2 : สดัสวนคาความสูญเสียรวมจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
5 จังหวัดกรณีศึกษา ป 2547 (ตอ) 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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4.4.4 คาเฉลี่ยความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรจําแนกตามระดับความรุนแรง 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงคาเฉลี่ยความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรตามระดับความรุนแรง 5 
จังหวัดกรณีศึกษา กลาวคือ  
 

- จังหวัดขอนแกน กรณีเสียชีวิตเทากับ 2,892,081 บาทตอราย พิการเทากับ 3,226,685 
บาทตอราย บาดเจ็บสาหัสเทากับ 99,041 บาทตอราย บาดเจ็บเล็กนอยเทากับ 22,245 
บาทตอราย และกรณีทรัพยสินเสียหายอยางเดียวเทากับ 30,383 บาทตอครั้ง 

 

- จังหวัดลําปาง กรณีเสียชีวิตเทากับ 2,650,254 บาทตอราย พิการเทากับ 3,565,431
บาทตอราย บาดเจ็บสาหัสเทากับ 116,515 บาทตอราย บาดเจ็บเล็กนอยเทากับ 
20,640 บาทตอราย และกรณีทรัพยสินเสียหายอยางเดียวเทากับ 29,167 บาทตอครั้ง 

 

- จังหวัดนครสวรรค กรณีเสียชีวิตเทากับ 2,900,079 บาทตอราย พิการเทากับ 
3,361,628บาทตอราย บาดเจ็บสาหัสเทากับ 111,374 บาทตอราย บาดเจ็บเล็กนอย
เทากับ 21,666 บาทตอราย และกรณีทรัพยสินเสียหายอยางเดียวเทากับ 30,139 บาท
ตอครั้ง 

 

- จังหวัดสงขลา กรณีเสียชีวิตเทากับ 3,918,141 บาทตอราย พิการเทากับ 4,636,811
บาทตอราย บาดเจ็บสาหัสเทากับ 133,895 บาทตอราย บาดเจ็บเล็กนอยเทากับ 
25,268 บาทตอราย และกรณีทรัพยสินเสียหายอยางเดียวเทากับ 36,231 บาทตอครั้ง 

 

- จังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีเสียชีวิตเทากับ 6,190,590 บาทตอราย พิการเทากับ 
6,322,788 บาทตอราย บาดเจ็บสาหัสเทากับ 253,098 บาทตอราย บาดเจ็บเล็กนอย
เทากับ 135,014 บาทตอราย และกรณีทรัพยสินเสียหายอยางเดียวเทากับ 127,693 
บาทตอครั้ง 

 
 
 
 



4 ผลการศึกษากรณีศึกษา                                                                                                                         4 - 37 
 

โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางที่ 4.15 : คาเฉลี่ยความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรจําแนกตามระดับความ
รุนแรง 5 จังหวัดกรณีศึกษา 

 
คาเฉล่ียความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร (บาท/ราย)  

ขอนแกน ลําปาง นครสวรรค สงขลา กรุงเทพมหานคร
กรณีเสียชีวิต  2,892,081 2,650,254 2,900,079 3,918,141 6,190,590 
กรณีพิการ  3,226,685 3,565,431 3,361,628 4,636,811 6,322,788 
กรณีบาดเจ็บสาหัส  99,041 116,515 111,374 133,895 253,098 
กรณีบาดเจ็บเล็กนอย  22,245 20,940 21,666 25,268 135,014 
กรณีทรัพยสินเสียหาย
อยางเดียว  

30,383* 29,167* 30,139* 36,231* 127,693* 

หมายเหตุ * บาท/ครั้ง
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