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2 ทบทวนวิธีการศกึษา 
 
บทที่ 2 เสนอผลการทบทวนวิธีการสําหรับหาคาใชจายจากการชนบนถนน หัวขอ 2.1 
ทบทวนวิธีการที่ใชอยูในตางประเทศ หัวขอ 2.2 วิธีการที่ใชกันอยูในประเทศไทยและหัวขอ 
2.3 บทสรุป 
 
2.1  การประเมินมูลคาความสูญเสียในตางประเทศ 
 
การชนบนถนนเปนคาใชจายรายการใหญในทุกชุมชน  การชนไมเพียงแตเปนสาเหตุทําให
คนเสียชีวิตและบาดเจ็บเทานั้น แตมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ รวมถึงความ
เศราโศก ความลําบากทนทุกขทรมาน ทรัพยสินสวนบุคคลและโครงสรางพื้นฐานของรัฐ
เสียหาย  แมจะยากในบางสถานการณ ที่จะคิดมูลคาทางเศรษฐกิจของความสูญเสียจากการ
ชนบนถนนใหเปนรูปตัวเงิน แตก็เปนสิ่งที่จําเปนเพราะทําใหสามารถจัดการกับประเด็นของ
อุบัติเหตุนี้ไดโดยชวยใหสามารถนําทรัพยากรที่จํากัดไปใชในเรื่องที่สําคัญและเรงดวนอยาง
มีประสิทธิผลมากที่สุด 
 
การพัฒนาระบบการคิดคาใชจายจากการชนบนถนนกําลังดําเนินการอยูในประเทศพัฒนา
แลว  ระบบเหลานี้เปนระบบที่ครอบคลุมกวาง และไมเพียงแตทําใหสามารถพัฒนาทางเลือก
เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนที่ดีที่สุดภายใตงบประมาณอันจํากัดเทานั้น แตยังทําให
สามารถประเมินประสิทธิผลของคาใชจายตามแผนงานปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยที่ได
ดําเนินการไปแลวดวย 
 
ระบบการประเมินตางๆ ตั้งอยูบนฐานวิธีคิด 2 แนวทาง นั่นคือ แนววิธีทุนมนุษย (The 
Human Capital Approach or HC) และแนววิธีความเต็มใจที่จะจาย (Willingness to Pay 
Approach or WTP) ในการพิจารณาสวนของการเสียชีวิตและการบาดเจ็บในคาใชจายจาก
การชนบนถนนทั้งหมด 
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แนววิธีคิด HC ตั้งอยูบนพื้นฐานวา มนุษยมีคาในกระบวนการผลิตทางเศรษฐกิจ   และการ
ปองกันการชนจะนําไปสูการลดความสูญเสียผลิตภาพที่นาจะเกิดขึ้นเมื่อมีคนๆ หนึ่งคนใด 
เกิดเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ 
 

แนววิธีคิด WTP ตั้งอยูบนพื้นฐานวา บุคคลประเมินความเสี่ยงตอการชนของแตละบุคคล 
และพรอมจะจายเทาไหร เพื่อลดหรือทําใหความเสี่ยงนอยที่สุด 
 
การศึกษานี้จะใชแนววิธีคิด HC   แนววิธีคิดนี้ไดใชกันอยางกวางขวางในประเทศกําลัง
พัฒนาเพราะโดยเปรียบเทียบแลวจะคํานวณงายกวาแนววิธีคิด WTP ที่ใชกันทั่วไปใน
ประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศ การศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของการชนบนถนน
เมื่อเร็วๆ นี้ ไดสรุปแนววิธีคิดในประเทศตางๆ ไวจํานวนหนึ่ง (ดูตารางที่ 2.1)  
 

กระทรวงพัฒนาระหวางประเทศ สหราชอาณาจักร เมื่อเร็วๆ นี้ ไดจัดพิมพแนวทางประมาณ
การคาใชจายจากการชนบนถนนในประเทศกําลังพัฒนา (DFID Project R7780 2003) 
แนวทางนี้ไดแนะนําใหใชวิธีการ HC ในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งคาใชจายรวมไดรวมสิ่งที่
สะทอนถึงความสูญเสียของมนุษยจากความเจ็บปวด ความเศราโศก และอดทนอดกลั้นจาก
บุคคลที่เกี่ยวของ คาใชจายหลัก ในการคิดวิธี HC ไดรวมคาใชจายในสวนตางๆ ดังนี้   
 

• คาทรัพยสินเสียหาย 
• คาบริหารจัดการ 
• คาความสูญเสียผลผลิต 
• คารักษาพยาบาล 
• คาคุณคามนุษยและผลกระทบตอคนจน 
 

ในการตรวจสอบวาประเทศทั้งหลายไดเขาสูการพัฒนาระบบเพื่อคํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากการชนอยางไรนั้น  เปนที่ชัดเจนวา ขอจํากัดสําคัญคือการมีและความสมบูรณเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของขอมูล   ดังนั้นการคนหากรอบแนวทางการพัฒนาระบบคิดคาใชจาย
จากการชนบนถนนสําหรับประเทศไทย ที่ปรึกษา ไดพิจารณาอยางละเอียดถึงระบบที่กําลัง
ดําเนินการอยูในประเทศที่พัฒนามากแลว แลวตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวของกับประเทศไทย 
เพื่อปรับใชแนววิธีคิดนี้ (HC). 
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ตารางที่  2.1 : วิธีคิดคาใชจายและประมาณการคาใชจายทางเศรษฐกิจของการชนบนถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Mohan Dinesh Proceedings First Safe Community on Cost of Injury, Viborg, Denmark, October 2002, 
                 pp 33-38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costing 
method 
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ตัวอยางระบบการคิดมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 
 

ไดพิจารณาเห็นวา ระบบการคิดคาใชจายการชนบนถนนของประเทศออสเตรเลียเปนกรอบ
แนวทางที่พึงประสงค  ระบบนี้เปนระบบที่มีใชกันทั่วไปในประเทศตะวันตกที่พัฒนาแลว 
ซึ่งใชแนววิธีคิด HC ในการตีคาการเสียชีวิตและบาดเจ็บ ขอมูลสวนใหญไดดึงมาจาก
รายงาน“Road Crash Costs in Australia”, Report 102, BTE Canberra 2000.  
 
ระบบการคิดคาใชจายการชนบนถนนของประเทศออสเตรเลียมีหลายสวน  ภายใต 3 กลุม 
ดังนี้: 
 

• กลุมคาเสียหายที่เกี่ยวของกับมนุษย 
• กลุมคาเสียหายของยานพาหนะ 
• กลุมคาเสียหายทั่วไป 
 

กลุมคาเสียหายที่เกี่ยวของกับมนุษย  ไดเสนอวิธีการ กําหนดคาเปนตัวเงินในแตละดาน ดังนี้ 
 

• มูลคาของการสูญเสียผลผลิต 
• คุณภาพชีวิต 
• คารักษาพยาบาล 
• การดูแลระยะยาว 
• คาชันสูตรศพ 
• คาทําศพกอนวัยอันควร 
• คาใชจายดานกฎหมาย 
• คาบริการปรับเปลี่ยนความประพฤติ (เรือนจํา) 
• ความชะงักของงานและการเปลี่ยนพนักงาน 
 

กลุมคาเสียหายของยานพาหนะ  ไดพิจารณาดานตางๆ ดังนี้ 
 

• คาซอม 
• คาลากจูง 
• คาสูญเสียเวลา เนื่องจากไมมีรถ 
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กลุมคาเสียหายทั่วไป รวมรายการตอไปนี้ :  
 

• ทรัพยสินที่ไมใชยานพาหนะเสียหาย 
• คาตํารวจ 
• คาบริการดับเพลิง 
• คาบริหารประกันภัย 
• คาความลาชาในการเดินทาง 
 
ระบบนี้เปนระบบที่ครอบคลุมกวางขวาง ครอบคลุมคาใชจายทั้งทางตรงและทางออมที่มา
จากการชน  ระบบขึ้นอยูกับขอมูลจํานวนมากที่ไมเพียงแตถูกตองและเปนปจจุบัน แต
จะตองมีอยูอยางตอเนื่อง  แมวากรอบแนวทางของออสเตรเลียเปนกรอบที่พึงประสงค แต
ควรตระหนักวายังมีหลายระบบที่คลายคลึงกันในยุโรป เชน เยอรมัน และเดนมารก 
 
เปนที่ตระหนักวา ขอมูลสําหรับระบบนี้อาจจะไมมีในประเทศกําลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ  
รวมถึงไทย       แตการนํากรอบแบบนี้มาใชสามารถจะเพิ่มกลุมหรือสวนใดในกลุมไดเมื่อมี 
ขอมูลพอ   เพื่อใหเขาใจวิธีการประเมินคาใชจายจากการชนบนถนนของออสเตรเลียดีข้ึน จะ
ไดอธิบายรายละเอียดของแตละกลุม  
 
ฐานขอมูลอบุัติเหตุทางถนน 
 
หลักการพื้นฐานในการสรางระบบประเมินคาใชจายจากการชนทางถนนจะถูกรวบรวมไว
ในระบบบันทึกการชนทางถนน โดยมี ความรุนแรง ชนิด ตําแหนง ปจจัยสนับสนุน การ
บาดเจ็บ เวลา วัน เพศ และสภาพสายทาง เปนองคประกอบสวนหนึ่งของระบบบันทึก
อุบัติเหตุทางถนนที่ดี ปจจัยที่กลาวมามีอยูหลายปจจัยที่ตองนําเอามาพิจารณาในกรณีที่จะ
คํานวณคาใชจายจากการชนทางถนนของประเทศไทย การบันทึกการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การชนทางถนนในประเทศออสเตรเลียนั้นมีมาตรฐานที่สูง ทั้งความทันสมัยของขอมูล และ
ความถูกตอง แมวาระดับของความนาเชื่อถือของขอมูลการบาดเจ็บ  และทรัพยสินเสียหาย
จะดอยกวาขอมูลกรณีมีการเสียชีวิต แตเมื่อเทียบกับประเทศที่กําลังพัฒนาจะเห็นไดวาความ 
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นาเชื่อถือจัดไดวาอยูในระดับที่สูงกวา หลักการสําคัญที่เรียนรูไดจากระบบของประเทศ
ออสเตรเลียก็คือ ประสิทธิผลของระบบประเมินคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจะ
ข้ึนอยูกับความเสถียร ความถูกตอง ความครอบคลุม และความทันสมัยของฐานขอมูล 
 
2.1.1 กลุมคาเสียหายที่เกี่ยวของกับมนุษย 
 
คาของความสูญเสียผลผลิต 
 
การคํานวณจะอยูบนพื้นฐานของการสูญเสียเวลาในการทํางานซึ่งสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
จราจร สําหรับกรณีการเสียชีวิต หรือพิการ  ควรจะพิจารณาจากเวลาในการทํางานตลอดชีพ
ที่บุคคลหนึ่งคาดวาจะมี บนพื้นฐานของขอมูลการคาดการณชวงชีวิตของแตละเพศ  คา
ดังกลาวมีคาเทากับอัตราคาจางเฉลี่ยของแตละเพศ และใชในการคํานวณมูลคาออกมาเปน
มูลคาตัวเงิน มูลคาดังกลาวจะไดรับการปรับแกใหเปนมูลคาของเงินในปจจุบันเพื่อนํามา
รวมไวในระบบ มีมุมมองจากเศรษฐศาสตรอยูอยางหลากหลายในการคิดหามูลคาเหลานี้ แต
หลักการทั่วไปจะคลายกัน และยังมีการคํานวณวิธีหาคาของการสูญเสียการสรางงานของ
บุคคลที่ทํางานที่บาน หรือทํางานเพื่อบริการชุมชน การคิดมูลคาดังกลาวเปนงานที่ซับซอน
มาก 
 
ประเด็นที่ควรใหขอสังเกตจากที่กลาวมาก็คือ  การใชอัตรารายไดเฉลี่ยเปนวิธีการที่
เหมาะสมโดยเฉพาะกบัสังคมแบบเสมอภาค เชน  ประเทศออสเตรเลีย แตการใชรายไดเฉลี่ย
ดังที่กลาวอาจจะไมเหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งระบบรายไดยังไมเปนรูปเปนรางที่ดี  
 
คุณภาพของชีวิต 
 
การสูญเสียคุณภาพของชีวิตเปนอะไรที่ดูวานาจะเขาใจงาย แตในความเปนจริงแลวกลับเปน
อะไรที่ยากในการกําหนดคา วิธีการของตนทุนมนุษยมักจะไมมีการประเมินคาทาง
เศรษฐศาสตรในประเด็นของคุณภาพชีวิต  
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ระบบของประเทศออสเตรเลียใชคําตัดสินของศาลในการชดเชยคาเสียหาย มาเปนการ
กําหนดคุณภาพของชีวิต ปญหาหลักในการกําหนดมูลคาชดเชยคุณภาพของชีวิตก็คือความ
สม่ําเสมอ และปรัชญาในการตัดสินของศาลแตละครั้ง ยิ่งกวานั้น  ยังคงมีเพดานคาชดเชยใน
การพิจารณาที่จะยอมใหไดในบางรัฐ การคํานวณการสูญเสียคุณภาพของชีวิตนั้นมีอยูหลาย
วิธีการที่จะนํามาพิจารณา ซึ่งมีทั้งจุดแข็งและจุดออน ผูสนับสนุนแนวทางของ WTP นั้น
สนับสนุนการใชแนวทาง WTP มาคิดคาของการสูญเสียคุณภาพชีวิต ในสหราชอาณาจักร
นั้น ปจจัยคุณภาพของชีวิตไดรับการคํานวณเปนคารอยละของคาใชจายรวมจากการสูญเสีย
ชีวิต คาของปจจัยนี้แสดงไวในตารางที่ 2.2 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.2   : รอยละของคาใชจายรวมจากการสูญเสียชีวิตเนื่องจากการชน ของ  

สหราชอาณาจักร 
 

ชวงเวลา วิธีคิดคํานวณคาใชจาย รอยละ ขอเสนอนะ 

2506-2510 ทุนมนุษย  (สุทธิ) 62 ไดมาจากการศึกษาของ Dawson 
2511-2519 ทุนมนุษย (รวม) 30 ไดมาจากการศึกษาของ Dawson 
2520-2521 ทุนมนุษย (รวม) 40 เพิ่มขึ้นตามขอเสนอแนะ  (SCATRA 1992) 
2522-2528 ทุนมนุษย (รวม) 28 การสูญเสียปจจัยผลลัพธโดยพิจารณาเปน 2 

เท ากับการเปลี่ ยนแปลงการใชค าปจจัย
สวนลด 

2529 ทุนมนุษย (รวม) 48 คาความเจ็บปวด ความเศราโศกเสียใจ และ
ทุกขระทมเพิ่มขึ้น เพื่อทําใหคาใชจายของ
อุบัติเหตุมีคาเทียบไดกับมูลคาของเวลาใน วิธี 
COBA 

2530-2542 ยินดีทีจ่ะจาย 65 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการกําหนด
คาใชจายมนุษย 

ที่มา: DFID Project R7780 2003 
 
หลายประเทศในยุโรปใชคาที่แตกตางกันในการสะทอน ความเจ็บปวด ความโศกเศราและ
ความทุกขทรมาน ในการประเมินคาของคุณภาพชีวิต โปรดดตูารางที่ 2.3 
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จาก Overseas Road Note 10 (1995): Costing Road Accident in Developing Countries,โดย 
UK (TRL) ไดแนะนําจํานวน รอยละที่ควรเพิ่มเพื่อสะทอนผลกระทบของความเจ็บปวด 
ความโศกเศราและความทุกขทรมาน ไวดังนี้ 
 
• 28% ของมูลคารวมสําหรับอุบัติเหตุที่มีคนตาย 
• 50% ของมูลคารวมสําหรับอุบัติเหตุที่เกิดการบาดเจ็บสาหัส 
• 8%   ของมูลคารวมสําหรับอุบัติเหตุที่มีบาดเจ็บเพียงเล็กนอย 
• O%  ของมูลคารวมสําหรับอุบัติเหตุที่มีทรัพยสินเสียหายเพียงอยางเดียว 
 
ประเทศไทยไดใชคาเหลานี้ในป 1997 ในการศึกษาแผนแมบทความปลอดภัยทางถนนของ
กระทรวงคมนาคม 
 
คาการรักษาพยาบาล  
 
รวมถึงการรักษาทางการแพทย,การขนยายผูปวยและคาใชจายในการรักษาพยาบาลจนถึง
การรักษาในระยะยาวจนหายเปนปกติ ขอมูลในสวนนี้จะขึ้นอยูกับการไดมาซึ่งประเภทและ
ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บและสถานที่ที่ทําการรักษา  ในประเทศออสเตรเลียจะแบง
ออกเปน 3 ประเภทของระดับการบาดเจ็บในการกําหนดมูลคาความสูญเสีย : อุบัติเหตุถึง
ตาย,บาดเจ็บสาหัส(รักษาตัวอยูในโรงพยาบาล) และบาดเจ็บเพียงเล็กนอย (คนไขนอก)  วีธี
การคือคํานวณมูลคาเฉลี่ยของความสูญเสียที่เกิดขึ้นสําหรับแตละประเภทของการบาดเจ็บ 
เพื่อที่จะสามารถนําไปประยุกตใชกับฐานขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ 
 
การรักษาในระยะยาว  
 
คาใชจายในสวนนี้จะเกี่ยวของกับการรักษาระยะยาวของผูประสบอุบัติเหตุที่อยูภายนอก
ระบบโรงพยาบาล  วีธีคํานวณใชจํานวนผูพิการจากขอมูลการสํารวจสํามะโนประชากรกับ
คาใชจายเฉลี่ยของการดูแลรักษาซึ่งวัดไดจากเงินสนับสนุนของภาครัฐที่ใหกับสถาบันดูแล
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ผูปวยตอราย   สําหรับประเทศไทยจะมีความยุงยากในการวัดคาใชจายเหลานี้ เนื่องจากการ
ดูแลรักษาผูปวยในระยะยาวสวนใหญจะเปนความรับผิดชอบของครอบครัว 
 
ตารางที่ 2.3 : คาของคุณภาพชีวิตคิดเปนรอยละของคาใชจายรวมของอุบัติเหตุที่มีผูเสียชีวิต

ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป 
 

 
 
ที่มา :  COST 313: Socioeconomic Cost of Road Accidents,Report EUR 15464 EN, Brussels, Commission of the 
European Communities. (Alfaro, J-L., Chapuis, M., Fabre, F. (Eds) 1994)  
(Cited in DFIC Project R7780 2003) 
 

คาใชจายในการทําศพ (Premature Funeral Costs) 
 

การเสียชีวิตกอนถึงเวลาอันควรเนื่องจากอุบัติเหตุจราจร  สรางภาระทางการเงินที่หนัก
สําหรับครอบครัว เนื่องจากคาใชจายในการทําศพที่แพง และครอบครัวมักไมไดมีเงินเก็บ
สะสมไว สําหรับเหตุการณนี้ คาใชจายที่พิจารณานี้ เปนคาใชจายพิเศษที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ตายกอนวัยอันควรตามธรรมชาติ ซึ่งอาจทําใหครอบครัวตองกูยืมเงินหรือใชเงินในสวนที่
เก็บสะสมที่มีอยูสําหรับวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ในประเทศไทย การกําหนดคาใชจายดังกลาวจะ
เปนเรื่องที่ไมงายนัก 
คาใชจายของศาล (Court Costs) 
 
 
 
 
 

ที่มา: DFID Project R7780 2003 
 
คาใชจายตามกฎหมายหรือของศาลเกิดขึ้นไดจากการเคลมคาประกันภัยและการฟอง         
รองคดีอาญา มูลคาเหลานี้จะพิจารณาไดจากสถิติของบริษัทประกันภัยและจากบันทึกคดี     
การฟองรองของตํารวจ  รายละเอียดในหัวขอนี้จะเปนเรื่องที่ยากในการกําหนดสําหรับ      
ประเทศไทย 
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คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจําคุก  
 

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจําคุกหรือการกักขังชั่วคราว หรือคําสั่งใหทํางานเพื่อสังคมที่
เกี่ยวของกับการจําคุก เนื่องจากพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคซึ่งนําไปสูการชน เชน การขับรถ
เร็ว หรือขับขี่ขณะมึนเมา 
 
คาใชจายในสถานที่ทํางาน 
 

คาใชจายสวนนี้เกี่ยวของกับการสูญเสียผลผลิตของพนักงานที่กลับเขาทํางานหลังจากการ
รักษาตัวเนื่องจากประสบอุบัติเหตุจราจร และคาจางพนักงานชั่วคราวมาทําหนาที่แทนใน
ระหวางที่ผูประสบเหตุไมสามารถมาทํางานได   การวัดคาดังกลาวนี้เปนเรื่องที่ยากใน
ประเทศออสเตรเลีย และนาจะยากกวาสําหรับประเทศไทย 
 

สรุป 
 

ในระบบของประเทศออสเตรเลีย มีกลุมคาใชจายอยูหลายกลุมที่มีการนํามาพิจารณา และมี   
อยูหลายกลุมที่อาจจะไมสามารถใชในประเทศไทยได เพื่อเปนการชวยในการพิจารณา 
ตารางที่ 2.4 ไดกําหนดลําดับความสําคัญของปจจัยที่เกี่ยวของกับคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
มนุษย ซึ่งตารางดังกลาวจะชวยในการกําหนดลําดับความสําคัญของแตละปจจัยสําหรับการ    
ประมาณคาใชจาย  
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ตารางที่ 2.4 :  รอยละคาใชจายของมนุษย 
 

คาใชจายของมนุษย มูลคาเปน รอยละ 

คาความสูญเสียผลผลิต 37.19 
คาคุณภาพของชีวิต 21.10 
คารักษาพยาบาล 4.31 
คาการดูแลรักษาระยะยาว 23.73 
คาใชจายในการชันสูตรศพ 0.01 
คาทําศพ 0.04 
คาใชจายทางกฎหมาย 9.70 
คาปรับ 0.20 
คาการรบกวนในสถานประกอบการ 3.73 
รวมท้ังสิ้น 100.00 

 
2.1.2 กลุมคาใชจายสําหรับยานพาหนะ 
 

คาใชจายในการซอม 
 

คาใชจายนี้ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยางประกอบไปดวย ความรุนแรงของการชน  ชนิดของ
ยานพาหนะที่เกี่ยวของ และตําแหนงของรานซอม ขอมูลของประเทศออสเตรเลียไดมาจาก
บันทึกการประกันภัย และทําใหทราบถึงปจจัยที่วิกฤต การเชื่อมโยงคาใชจายกับชนิดของ
การชนตามลักษณะของความรุนแรง คือ ถึงแกชีวิต  บาดเจ็บรุนแรงและเล็กนอยนั้น เปน
เรื่องยากเพราะขอมูลจากประกันภัยไมไดรวมเอาขอมูลที่เกี่ยวของกับการบาดเจ็บ การ
เชื่อมโยงขอมูลดังกลาวในกรณีของประเทศไทยก็จะยากยิ่งขึ้น 
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คาลากจูง 
 

คาใชจายนี้จะเกี่ยวของกับการลากจูงยานพาหนะจากจุดเกิดเหตุ และขอมูลเหลานี้หาได
โดยตรงจากบริษัทประกันภัย แตการเชื่อมความสัมพันธกับชนิดของการชนทางถนนยังคง
เปนเรื่องที่ยากมาก 
 
การสูญเสียเวลาเนื่องจากการขาดยานพาหนะในการเดินทาง 
 
การขาดยานพาหนะในการใชงาน ถือวาเปนคาใชจายเพิ่มเติมจากคาซอมที่จัดวาเปน
คาใชจายตรง สําหรับผูประกอบการเชิงพาณิชย เชน รถแท็กซี่ ชวงเวลาที่ขาดยานพาหนะ
อาจหมายถึงการขาดโอกาสทางธุรกิจ  การสูญเสียเวลาในการทํางาน หรือ ความลาชาในการ
ทํางาน หรือการยกเลิกงาน สําหรับผูเปนเจาของยานพาหนะสวนตัว ชวงเวลาที่ขาด
ยานพาหนะอาจจะหมายถึงความไมสะดวกเนื่องจากตองเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ 
การสูญเสียเวลาวาง (leisure) หรือ ตองงดการเดินทาง เปนการยากมากในการกําหนดคา
ความสูญเสียเหลานี้ สําหรับแตละราย แตการประมาณความสูญเสียมากที่สุดและนอยที่สุด
เนื่องจากการขาดยานพาหนะ สามารถทําไดในรูปของคาเชารถยนตทดแทน และคาใชจาย
รวมเฉลี่ยของการครอบครองยานพาหนะในชวงที่ยานพาหนะกําลังไดรับการซอมแซม 
ขอสังเกตหนึ่งที่ควรใหความสําคัญคือ ในหลายกรณีที่ความเสียหายเพียงเล็กนอย ผูที่เปน
เจาของยานพาหนะอาจจะไมมีความจําเปนในการซอมในทันที ผูที่เปนเจาของสามารถที่จะ
ลดคาใชจายเนื่องจากการขาดยานพาหนะในการใชงาน โดยการเลือกเวลาที่เหมาะสมในการ
นํายานพาหนะเขาซอมแซม 
 
2.1.3  กลุมคาใชจายทั่วไปของอุบัติเหตุทางถนน 
 
คาใชจายสวนนี้จะไมสัมพันธโดยตรงกับระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน 
 
 
 



2 ทบทวนวิธีการศึกษา 
 

โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

2 - 13

 

คาความเสียหายของทรพัยสินที่ไมใชยานพาหนะ 
 
ความเสียหายของทรัพยสิน ไดแก สัญญาณไฟจราจร ปายจราจร หรือ สวนตกแตงของถนน 
เชน ราวกันตก การประเมินคาความเสียหายของทรัพยสินที่ไมใชยานพาหนะ ตองรูวามี
อะไรเสียหาย และเสียหายอยางไร สําหรับประเทศไทย  กองทรัพยสินของกรมทางหลวงจะ
มีการเก็บขอมูลเหลานี้ไว 
 
คาใชจายสําหรับตํารวจ 
 
ขอมูลเกี่ยวกับเวลาในการตอบสนองของตํารวจ เวลาที่ใชไปตรวจสอบและเฝาติดตาม เปน
ขอมูลที่จําเปนในการคิดเวลาเฉลี่ยที่ตํารวจใชในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุทางถนน ใน
ประเทศออสเตรเลีย  เวลาสวนนี้จะรวมการจัดการรายงานอุบัติเหตุทางถนน   การแจงให
ญาติผูเสียหายทราบ  เจาหนาที่ไปรวมชันสูตรศพ  การสืบคนอุบัติเหตุและการตรวจสอบ
ถนน 
 
คาใชจายสําหรับรถดับเพลิง 
 
ในกรณีมีคนตายหรืออุบัติเหตุทางถนนที่รุนแรง จะตองมีการควบคุมไฟ  การจัดการ
อันตราย และการชวยกูภัย  เจาหนาที่ดับเพลิงจะไปที่เกิดเหตุและอยูในที่ที่เกิดอุบัติเหตุ 
จนกระทั่งเคลียรพ้ืนที่ไมใหเปนอันตรายแกผูสัญจรผานไปมา 
 
คาใชจายการจัดการประกันภัย 
 
ในการประกันภัยยานพาหนะ ผูประกันมีคาใชจายที่เรียกวา Underwriting Costs ซึ่งถือ
คาใชจายในการจัดการกับการเคลมประกัน  
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คาเสียเวลาในการเดินทาง 
 
อุบัติเหตุทางถนน ทําใหการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในเขตเมือง ความลาชาดังกลาวทําให
เกิดคาใชจาย เนื่องจากเวลาที่เสียไปมีมูลคาทางเศรษฐกิจ ในการประเมินคาความลาชา  
จําเปนที่จะตองรูวาคาของเวลาที่ประหยัดไดหรือสูญเสียไป คา 44 – 68 % ของอัตราจาง
สําหรับเวลาเดินทางที่สูญเสีย และ 35-41% สําหรับเวลาเดินทางที่ประหยัดได เปนคาที่เสนอ
โดยวิธีออสเตรเลียน (Australian Method) 
 
สรุป  
 
คาใชจายทั่วไปของอุบัติเหตุทางถนน มีอยูหลายสวน สามารถสรุปดังแสดงในรูปที่ 2.1 
 

 
 

รูปท่ี 2.1  :  สรุปของคาใชจายทั่วไปจากอุบัติเหตุ 
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2.1.4  สรุป 
 
ในสวนนี้ไดกลาวถึงความเปนมาของวิธีการ Human Capital และไดทบทวนวิธีของประเทศ 
ออสเตรเลีย (Australian Method) โดยละเอียดเพื่อความเขาใจที่ลึกซึ้งในวิธีการนี้  เพื่อที่วา  
ที่ปรึกษา จะสามารถใชหลักการที่ไดจากวิธีการนี้ในการประเมินความเสียหายที่เกิดจาก
อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 
 
2.2  การประเมินมูลคาความสูญเสียในประเทศไทย 
  
ในประเทศไทยมีงานวิจัยจํานวนไมนอยที่ เกี่ยวของกับการวิเคราะหความสูญเสียเชิง
เศรษฐกิจของอุบัติเหตุจราจรทางถนน   งานวิจัยเกือบทุกชิ้นประมาณความสูญเสียดังกลาว
โดยใชวิธี  Human Capital Method  ตัวอยางการประมาณการความสูญเสียในระดับประเทศ 
ไดแก ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2537)  R. Tosutho (1997)  อังสนา บุญธรรม(2544)  วรเวศม 
สุวรรณระดา (2548) และ Paramet  Luathep and Yordphol  Tanaboriboon (2005)  เปนตน 
สวนงานศึกษาที่ประเมินความสูญเสียเฉพาะในกรุงเทพมหานคร  ไดแก ประพีร คมนามูล 
(2522)    เจริญรัตน พรมกล่ํา (2541)  รุงนภา กระดังงา (2542)  และวรรณภา สุมิรัตนะ 
(2539)   นอกจากนั้น งานวิจัยบางชิ้นจํากัดขอบเขตของการความสูญเสียหรือคาใชจายเฉพาะ
บางดาน  เชน งานของ วัฒนา ส. จ่ันเจริญ และคณะ(2537) หรือศุภชัยและคณะ(2538) ซึ่ง
เนนศึกษาเฉพาะดานคารักษาพยาบาล  สําหรับวิธีการประมาณและผลการประมาณความ
สูญเสียแบงตามประเภทของความสูญเสียเปน 3 กลุม ดังนี้ (ดูการสรุปเกี่ยวกับชวงเวลา 
ระดับการศึกษา และประเภทของความสูญเสียของงานวิจัยเหลานี้ไดในตารางที่ 2.5) 
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2.2.1   ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจจากการขาดงาน  
 
คาเสียโอกาสที่เกิดจากการขาดงานสามารถแยกการวิเคราะหออกเปน 3 ประเภท ไดแก  
 

• ความสูญเสียจากการขาดงานของผูเสียชีวิต  
• ความสูญเสียจากการขาดงานของผูบาดเจ็บ (ทั้งที่พิการและไมพิการ)  
• ความสูญเสียจากการขาดงานของญาติพ่ีนองหรือผูอ่ืนที่ตองเฝาคอยดูแลผูบาดเจ็บ  
 
(ดูการสรุปเกี่ยวกับวิธีการประมาณการความสูญเสียจากการขาดงานของผูเสียชีวิตในตาราง
ที่ 2.6 และ วิธีการประมาณการความสูญเสียจากการขาดงานของผูพิการ ผูบาดเจ็บ และ
ผูดูแลคนบาดเจ็บ ในตารางที่ 2.7)  
 

งานวิจัยสวนใหญของไทยศึกษามูลคาความเสียหายจากการขาดงานโดยเฉพาะการขาด
รายไดของผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  แตไมไดครอบคลุมไปถึงญาติพ่ีนอง
ที่ดูแลผูปวย มีงานวิจัย 3 ชิ้นที่พยายามประเมินความสูญเสียจากการขาดงานของญาติพ่ีนอง
หรือผูอ่ืนที่ตองเฝาคอยดูแลผูบาดเจ็บ ไดแก ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2537)  R. Tosutho (1997) 
และวรเวศม สุวรรณระดา (2548) 

 

ในการประเมินความสูญเสียจากการขาดงาน  งานวิจัยสวนใหญใชหลักการเดียวกันคือ ใน
กรณีของผูเสียชีวิต จะศึกษาความสูญเสียทั้งในแงของเวลาและรายไดที่เปนตัวเงินโดย
ประเมินจากจํานวนปที่สูญเสียไปจากการเสียชีวิตกอนวัยอันสมควร   สวนในกรณีของ
ผูบาดเจ็บและผูดูแลผูบาดเจ็บและพิการ  งานวิจัยสวนใหญจะประเมินการสูญเสียรายไดอัน
เนื่องมาจากการขาดงานในชวงรักษาพยาบาลและความสามารถในการทํางานที่ลดลงทั้งของ
ผูพิการและผูดูแลในชวงที่เหลือของชีวิต  ดังนั้น  การประเมินความสูญเสียจากการขาดงาน
จึงจําเปนตองประเมินดวยวารายไดในอนาคตของผูเสียชีวิตและผูพิการจะเปนเทาใด งานที่
แสดงวิธีการประเมินรายไดในอนาคตไวอยางชัดเจน   (แทนที่จะใชคาเฉลี่ยงายๆ)     ไดแก  
ประพีร  คมนามูล (2522) ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2537)  ดิเรก  ปทมสิริวัฒน (2539)  R. 
Tosutho (1997)  วรเวศม สุวรรณระดา   (2548)   และอังศนา บุญธรรม (2544)  วิธีการ
ประเมินรายไดในอนาคตในงานเหลานี้แตกตางกันไป วรเวศม สุวรรณระดา (2548) คํานวณ 
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foregone income จากฟงกชั่นคาจางซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางคาจางและอายุ และ
ประมาณการจากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ   
สวน R. Tosutho (1997) คํานวณรายไดเฉลี่ยตามอายุจาก earning function   ในขณะที่ ดิเรก 
ปทมสิริวัฒน (2537)  คํานวณรายไดเฉลี่ยตามเพศและอายุจากขอมูลการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ    
 

อัตราการเพิ่มของรายไดในอนาคตและอัตราคิดลด (discount rate) เพื่อปรับคาในอนาคตให
เปนมูลคาปจจุบันก็แตกตางกัน ดิเรก  ปทมสิริวัฒน (2539)  กําหนดใหรายไดเพิ่มปละ 5.5% 
และ social discount rate เทากับ 4% ตอป ประพีร คมนามูล (2522) ใช discount rate ที่ 12% 
ตอป และวรเวศม สุวรรณระดา (2548) สมมุติใหคาจางเพิ่มปละ 6% และใช discount rate ที่ 
3% ตอป    
 

2.2.2   คาใชจายในการรักษาพยาบาล  
 

การศึกษาคาใชจายในการรักษาพยาบาลของผูบาดเจ็บ แบงออกเปน 2 ชวง คือ การรักษา
อาการบาดเจ็บกอนถึงโรงพยาบาล และการรักษาในโรงพยาบาล (พิจารณาตารางที่ 2.8 
วิธีการประมาณการคารักษาพยาบาล) ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2539) ศึกษาตนทุนของการ
รักษาพยาบาลกอนถึงโรงพยาบาลโดยใชขอมูลจากโรงพยาบาล 3 แหง คือ โรงพยาบาลราช
วิถี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลกรุงเทพ และไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับการ
รักษากอนถึงโรงพยาบาลไววา เปนการใหบริการรักษาพยาบาลเพื่อชวยชีวิตขั้นตน ณ จุด
เกิดเหตุอยางเรงดวน รวมถึงการนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลเพื่อรักษาขั้นตอไป   
  

การศึกษาตนทุนการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมีการวิเคราะหไดสองดาน คือ ดาน
คาใชจายของผูปวยที่คํานวณจากรายจายจริงของผูปวยที่โรงพยาบาลเก็บได และดานตนทุน
ของโรง พยาบาลซึ่งคํานวณจากรายจายจริงของโรงพยาบาล  ประพีร คมนามูล (2522)  
แบงกลุมผูปวยออกเปนสองกลุมคือ ผูปวยนอกที่ไดรับอุบัติเหตุบาดเจ็บเพียงเล็กนอยซึ่งให
การรักษาแลวกลับบานได ในขณะที่ผูปวยในจะไดรับบาดเจ็บปานกลางถึงบาดเจ็บสาหัสที่
รักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต 3-80 วัน ประพีรสํารวจคาใชจายของโรงพยาบาลศิริราช 
โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลกลาง เพื่อประเมินมูลคาในการรักษาพยาบาลผูปวย
จากอุบัติเหตุแลวนําผลมาประมาณความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 



2 ทบทวนวิธีการศึกษา 
 

โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

2 - 18

อยางไรก็ตาม ประพีร คมนามูล (2522)   รวมทั้งดิเรก  ปทมสิริวัฒน (2539)  และ Paramet  
Luathep and Yordphol  Tanaboriboon (2005) ใชขอมูลจากโรงพยาบาลของรัฐเพียงดาน
เดียว ในขณะที่ วัฒนา ส. จ่ันเจริญและคณะ (2537) สุมตัวอยางจากทั้งโรงพยาบาลของรัฐ
และเอกชนในป 2536-2537 โดยนําประเภทของโรงพยาบาลและคําวินิจฉัยของแพทย
เกี่ยวกับการรับเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเขามาใชในการวิเคราะห งานวิจัยดังกลาวขางตน
สะทอนใหเห็นวา คาใชจายในการรักษาพยาบาลมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น และผลการศึกษาของ 
R. Tosutho (1997) สนับสนุนขอสังเกตนี้ โดยศึกษาแนวโนมคาใชจายของผูปวยในของ
โรงพยาบาลรัฐตั้งแตป 2524-2538   
 

2.2.3 ความสูญเสียดานทรัพยสินและดานอื่นๆ  
 

การเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนในแตละครั้งจะกอใหเกิดความเสียหายดานทรัพยสิน ไมวาจะ
เปนถนน  ยานพาหนะ สัญญาณจราจร และปายตางๆ ทั้งที่เปนทรัพยสินของภาครัฐและ
เอกชน (พิจารณาตารางที่ 2.9 วิธีการประมาณความสูญเสียดานทรัพยสินและความสูญเสีย
ตางๆ)  ประพีร คมนามูล (2522) จําแนกทรัพยสินออกเปนสองประเภท คือ ยานพาหนะและ
ทรัพยสินอื่นๆ โดยนําขอมูลจากแบบสอบถามในป 2519 มา ประเมินมูลคาความเสียหาย
ของยานพาหนะและพิจารณาเฉพาะคาซอมแซมในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประเมิน
มูลคาความเสียหายจากคาใชจายในการประกันภัยและคาเสียเวลาของผูอ่ืนดวย ผลการศึกษา
พบวาความเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะมีมูลคามากกวาความเสียหายของทรัพยสินอื่น แต
การจําแนกประเภททรัพยสินของประพีร คมนามูล (2522) นั้นยังมีความแตกตางจากงาน
ของ ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2537)  ซึ่งประมาณมูลคาทรัพยสินที่เสียหายทั้งในสวนเอกชนและ
รัฐบาล  Tosutho (1997) ศึกษาแนวโนมมูลคาทรัพยสินที่เสียหายทั้งยานพาหนะและ
ทรัพยสินอื่นๆ เชน ถนน  สัญญาณจราจร ทั้งที่เปนของภาครัฐและเอกชนโดยปรับราคาจาก
ดัชนีราคาผูบริโภค พบวาในชวง 2524-2538  มูลคาความเสียหายของทรัพยสินมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น 
  

นอกจากความสูญเสียตางๆ ที่กลาวมาขางตนแลว การเกิดอุบัติเหตุยังกอใหเกิดความสูญเสีย
อ่ืนๆ อีก ไดแก คาใชจายในการจัดการอุบัติเหตุจราจรทางบก ไมวาจะเปนคาใชจายการ
จัดการคดีของตํารวจ และฝายตุลาการ รวมไปถึงคาใชจายการจัดการของบริษัทประกันภัย 
ความสูญเสียอีกประเภทหนึ่งซึ่งประเมินไดยากที่สุดคือความสูญเสียในดานจิตใจทั้งของ
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ผูบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการและของญาติของผูบาดเจ็บดวย (เรียกความสูญเสียนี้วา pain, grief, 
and suffering หรือ human cost) Paramet  Luathep and Yordphol  Tanaboriboon (2005) 
ศึกษาคาใชจายในการจัดอุบัติเหตุจราจรทางบกซึ่งแบงออกเปน คาใชจายการจัดการของ
บริษัทประกันภัย และคาใชจายในการรักษาพยาบาลเบื้องตน (Emergency Medical Service : 
EMS)  สวนความสูญเสียดาน human cost นั้น  Paramet  Luathep and Yordphol  
Tanaboriboon (2005) คํานวณโดยใชวิธีการที่เสนอโดย Transport Research Laboratory 
(1995) และ ดัดแปลงโดย Mohan (2002) คือ ในกรณีผูเสียชีวิต human cost คิดเปน 20% 
ของคาใชจายในการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด   สวนกรณีผูบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บเล็กนอยคิด
เปน 50% และ 1% ของคาใชจายในการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดตามลําดับ   วรเวศม สุวรรณ
ระดา (2548) เปนอีกงานศึกษาหนึ่งที่รวมความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เปน Human cost 
(ความเจ็บปวด เศราโศก ทุกขทรมาน) และใชวิธีการที่เสนอโดย Mohan (2002) TRL 1995 
เชนเดียวกัน  การประมาณการความสูญเสียทางจิตใจอาจใชราคาเงา (Shadow price) ที่
สะทอนความสูญเสียดังกลาวอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจากจํานวนเงินชดเชยตอความ
สูญเสียดานจิตใจตอผูประสบภัยอุบัติเหตุจราจรทางบกในอดีตที่เปนคําสั่งของศาล   อยางไร
ก็ตาม   วรเวศม  สุวรรณระดา (2548) สรุปวายังไมสามารถนําเอาคาสินไหมทดแทนตาม
คําสั่งศาลของไทยมาใชเปนราคาเงาดังกลาวได 
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ตารางที่ 2.5  :  ชวงเวลา ระดับขอมูล และประเภทของความสูญเสียในงานวิจัยในอดีต 
 

งานวิจัย (พ.ศ.) ความสูญเสียในป ระดับขอมูล ประเภทของความสูญเสีย 

ประพีร คมนามูล (2522) 2519 กทม. 1. ตนทุนการสูญเสียรายได 
2. คาใชจายรักษาพยาบาล 
3. ความเสียหายยานพาหนะและ 
 ทรัพยสินอื่นๆ 
4. อื่นๆ 

ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2537) 2535 ประเทศ 1. รายไดตลอดชีวิตของผูเสียชีวิต 
2. รายไดที่ลดลงของบุคคลพิการ 
3. คาใชจายรักษาพยาบาล 
4. คาเสียโอกาสในการทํางานของ

ญาติพ่ีนองที่ดูแลผูปวย 
5. ความเสียหายของทรัพยสิน 

วัฒนา ส. จั่นเจริญ และคณะ 
(2537) 

2536-2537 รวมเขต กทม. และ
ภาคกลาง 

คาใชจายรักษาพยาบาล 

ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษและ
คณะ (2538) 

2536-2537 ประเทศ คาใชจายรักษาพยาบาล 

R. Tosutho (1997) 2524-2538 ประเทศ 1. คารักษาพยาบาล 
2. คาเสียหายทรัพยสิน 
3. รายไดที่สูญเสีย 
4. คาเสียโอกาสของผูบาดเจ็บ,  

ทุพพลภาพ, และครอบครัว 
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ตารางที่ 2.5  :  ชวงเวลา ระดับขอมูล และประเภทของความสูญเสียในงานวิจัยในอดีต (ตอ) 
 

งานวิจัย (พ.ศ.) ความสูญเสียในป ระดับขอมูล ประเภทของความสูญเสีย 

อังสนา บุญธรรม (2544) 2538-2545 ประเทศ ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ(คํานวณโดย 
GDP ตอหัว) เกิดจากจํานวนปที่
สูญเสียจากการเสียชีวิตของผูประสบ
อุบัติเหตุ 

Paramet  Luathep and 
Yordphol  Tanaboriboon 
(2005) 

2002 ประเทศ 1. คาใชจายในรักษาพยาบาล 
2. ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของ

ผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บสาหัส และ
ผูบาดเจ็บเล็กนอย 

3. ความเสียหายของทรัพยสิน 
4. ตนทุนคาใชจายการจัดการของ 

บริษัทประกันภัย 
5. คาใชจายในการรักษาพยาบาล

เบื้องตน 
6. Human cost 

เจริญรัตน พรมกล่ํา (2541) 2539 รวมเขต กทม. และ
ภาคกลาง 

1. รายไดที่สูญเสียตลอดอายุการ
ทํางาน 

2. คาใชจายในการรักษาพยาบาล
ผูไดรับบาดเจ็บ 

3. ความเสียหายของยานพาหนะที่
ประสบอุบัติเหตุ 

4. ความลาชาที่กอใหเกิดแกผูใชถนน
คนอื่นๆ 

รุงนภา กระดังงา (2542) 1 ต.ค.2540 –  
30 ก.ย. 2541 

กทม. คาใชจายรักษาพยาบาล 

ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2537) 2539 กทม. คาใชจายรักษาผูประสบอุบัติเหตุกอน
ถึงโรงพยาบาล 

วรรณภา สุมิรัตนะ (2539) 1 ก.ค. – 30 ก.ย.38 กทม. คาใชจายรักษาพยาบาล 
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ตารางที่ 2.5  :  ชวงเวลา ระดับขอมูล และประเภทของความสูญเสียในงานวิจัยในอดีต (ตอ) 
 

งานวิจัย (พ.ศ.) ความสูญเสียในป ระดับขอมูล ประเภทของความสูญเสีย 

วรเวศม สุวรรณระดา  (2548) 2545 ประเทศ 1.  ความสูญเสียจากการขาดงานของ
ผูเสียชีวิต 

2. ความสูญเสียจากการขาดงานของ
ผูบาดเจ็บจนพิการและผูดูแล (ทั้ง
กรณีที่ผูพิการทํางานและไมได
ทํางาน) 

3. ความสูญเสียจากการขาดงานของ
ผูบาดเจ็บและผูดูแลระหวาง
รักษาพยาบาล 

4. คารักษาพยาบาล 
5. ความสูญเสียดานทรัพยสิน 
6.  Human cost (ความเจ็บปวด  

เศราโศก ทุกขทรมาน) 
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ตารางที่ 2.6  : วิธีการประมาณการความสูญเสียจากการขาดงานของผูเสียชีวิต ในงานวิจัยในอดีต 
 

งานวิจัย (พ.ศ.) สูตรการคํานวณความสูญเสีย ท่ีมาของตัวแปร 
ประพีร คมนามูล (2522) ,

,

, /(1 )
j i

i j
death

E
j i i t

t
t AGE

Y y r
=

= +∑  

AGE(death) :อายุของผูเสียชีวิต  
En : อายุเมื่อปสุดทายของระยะชีวิตทํางานของ i  
Ydi : รายไดตอหัวของ i เมื่อปที่ t (discount rate 12%/ป) 

รายไดเฉลี่ยตอหัวไดจาก : NESDB 
จํานวนผูเสียชีวิตมาจาก กองตํารวจ
จราจร ป 2519 

ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2537) 

,

, /(1 )
j

average

j i
death

AGE
i j i t

t
t AGE

W w ρ
=

= +∑  

Wi : ความสูญเสียรายไดของ i 
j : เพศ , AGEave 

i,j: อายุขัยโดยเฉลีย่ของเพศ 
AGEdeath

j
 : อายุของ i ณ ปที่ประสบอุบตัิเหตุ 

Wt
j,i:รายไดเฉลีย่ตามเพศและอายุณ. ปที่ t 

ρ : Social Discount rate 5 % ตอป 

รายไดเฉลี่ยตามเพศและอายุไดจาก : 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 
อายุขัยเฉลีย่ 

ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2539) ผลรวมรายไดของแรงงานตั้งแตอายุ 25-65 ปทั้งเพศหญิง
และชายคาจางรายเดือนของแรงงานจําแนกตามชวงอายุ
(ปรับดวยเงินเฟอในปที่ผานมา) รายไดของแรงงานเพิ่ม 
5.5 % ตอป Social discount rate 4% ตอป 

คาจางรายเดือน: สํานักงานสถิติ
แหงชาติ 
 

 (N1 x Prob x  lifetime income) 
N1 : จํานวนผูประสบอุบัติเหตุ , Prob : ความนาจะเปน 
ที่จะชวยชีวิตได, lifetime income : รายไดตลอดชีพของ 
ผูประสบอุบัติเหตุ 

N1 และ Prob ไดจากสํานักงานสถิติ
แหงชาติ  
lifetime income ไดจากการคํานวณ 

R. Tosutho (1997) 60

1
* 3i

i t
y N

= +
∑  

N3 : จํานวนผูเสียชวีิตในแตละชวงอายุ 
Y : รายไดที่อายุ i , t : อายุขณะทีเ่สียชวีิต 

รายไดเฉลี่ยไดจาก earning function 
กําหนดโดยอายุ, 
ระยะเวลาในการศกึษา, เพศ , อาชีพ 
จากการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาติป 1988 

อังสนา บุญธรรม (2540) จํานวนปที่สูญเสียรายบุคคล  
YLL(i,j)=AGE(aver j,t)-AGE(death,t) 

 
จํานวนปที่สูญเสียรวม 

,

,

j i
t t

j i

YYL YLL=∑  

AGE(aver j,t) :อายุเฉลี่ยของเพศ j ปที่ t 
AGE(death,t) :อายุของผูเสียชีวิต ปที่ t 
 

อายุขัยเฉลีย่ชาย(70)และหญิง
(75):สํานักงานสถิติแหงชาติ 
จํานวนการตายแยกตามเพศและกลุม
อายุไดจากสํานักนโยบายและแผน 
กระทรวงสาธารณสุข 
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ตารางที่ 2.6  : วิธีการประมาณการความสูญเสียจากการขาดงานของผูเสียชีวิต ในงานวิจัยใน
อดีต (ตอ) 

 
งานวิจัย (พ.ศ.) สูตรการคํานวณความสูญเสีย ท่ีมาของตัวแปร 

 ความสูญเสียรายไดประชาชาติ(บาท/คน/ป) 
LOSTt = YYLt x incomet 

 

LOSTt : ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจในปที่ t 
YLL(t) : จํานวนปที่สูญเสียรวมในปที่ t 
Income(t) : รายไดเฉลี่ยตอหัวประชากร/ป ในปที่ t 

รายไดประชาชาติ/คน/ป จาก 
NESDB 

Paramet  Luathep and  
Yordphol  Tanaboriboon (2005) 

1.ความสูญเสียเชงิเศรษฐกิจของผูเสียชีวิต = 
   รายไดประชาชาติตอหัว x (อายุเกษียณงาน - อายุเฉลีย่
ของผูเสียชีวิต) / [1 - (discount rate + income growth 
rate) ] 
            รายไดประชาชาติตอหัว = 84,877 บาท   
            อายุเกษียณงาน = 60 ป 
            อายุเฉลีย่ของผูเสียชีวิต = 31.7 ป 
           discount rate = 6.75 % 
            income growth rate = GDP growth = 6%    

กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาล
ศูนยของแกน และสํานักงานสถิติ
แหงชาติ 

วรเวศม สุวรรณระดา (2548) 1. ความสูญเสียจากการขาดงาน = จํานวนผูเสียชีวิต 
(หรือพิการ) ในแตละชวงอายุ   x  Foregone Income 
     โดย Foregone Income คํานวณจากฟงกชั่นคาจาง 
    ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางคาจางและอาย ุ

จํานวนผูเสียชีวิตและผูพิการจาก
อุบัติเหตุทางถนนไดจากกระทรวง
สาธารณสุข และ "การสํารวจความ
พิการและทุพพลภาพ พ.ศ. 2545" 
ของสํานักงานสถิติแหงชาติการ
คํานวณฟงกชั่นคาจางอาศัยขอมูล
จากการสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากรรอบที่ 3 ประจําป พ.ศ. 
2545 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
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ตารางที่ 2.7  :  วิธีการประมาณการความสูญเสียจากการขาดงานของผูพิการ ผูบาดเจ็บ และ 
 การดูแลญาติพ่ีนอง ในงานวิจัยในอดีต 

 
งานวิจัย (พ.ศ.) สูตรการคํานวณความสูญเสีย ท่ีมาของตัวแปร 

R. Tosutho (1997) คาเสียโอกาสของผูบาดเจ็บ(TL3) 
N1 x (23/365) x AI 

N1:จํานวนผูบาดเจบ็ในแตละป 
23:ระยะเวลาเฉลี่ยในการรักษาตัวของผูบาดเจ็บ 
AI:รายไดเฉลีย่ของแตละคนใน1ป = 26,520 บาท 

จํานวนผูบาดเจ็บไดจากสํานักงาน
สถิติแหงชาติ ระยะเวลาเฉลีย่ในการ
รักษาตัวและรายไดเฉลี่ยจากงาน
ของวัฒนา (2537) 

 คาเสียโอกาสของคนพิการ(TL4) 
N2 x (6000/365) x AI 

N2=จํานวนคนพิการในแตละป  
วันทํางานที่เสียไป : 6,000 วัน 
AI : รายไดเฉลีย่ของแตละคนใน 1 ป = 26,520 บาท 

จํานวนคนพิการไดจากสํานักงาน
สถิติแหงชาติ,  
วันทํางานที่เสียไปไดจาก The 
Nation Council,  
รายไดเฉลี่ยไดจากงานของวัฒนา 
(2537)  

 คาเสียโอกาสของญาติพี่นอง(TL5) 
N1 x (23/365) x  AI 

N1:จํานวนผูบาดเจบ็ในแตละป 
23:ระยะเวลาเฉลี่ยในการักษาตัวของผูบาดเจ็บ 
AI : รายไดเฉลีย่ของแตละคนใน 1 ป = 26,520 บาท 

จํานวนผูบาดเจ็บไดจากสํานักงาน
สถิติแหงชาติ ระยะเวลาเฉลีย่ในการ
รักษาตัวและรายไดเฉลี่ยไดจากงาน
ของวัฒนา (2537) 

ประพีร คมนามูล (2522) ความสูญเสียจากการขาดงานของผูบาดเจ็บ L 
L=(Yd-Cd) x I x (d1+d2)/365 ใชวิธี The Loss of Net 

Output 
Yd = รายไดตอหัวตอปที่ไดรับบาดเจ็บ 
Cd= การบริโภคตอหัวตอปในปที่ไดรับบาดเจ็บ 
d1 = จํานวนวันที่สูญเสียจริงเนื่องจากการบาดเจ็บสาหัส 
d2 = จํานวนวันที่สูญเสียในอนาคต 
I = จํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทองถนน 

รายไดเฉลี่ยตอหัวไดมาจาก NESDB 
จํานวนวันที่สูญเสียจริงเนื่องจากการ
บาดเจ็บ สาหัสและจํานวนวันที่
สูญเสียในอนาคตไดจากกรม
แรงงาน กระทรวงมหาดไทย ป 
2515      
จํานวนผูบาดเจ็บไดจากกองตํารวจ
จราจรป 2519 

Paramet  Luathep and Yordphol  
Tanaboriboon (2005) 

 ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของผูบาดเจบ็สาหัส = 
   จํานวนวันขาดงานโดยเฉลี่ย x อัตราคาจางโดยเฉลีย่ 
             จํานวนวันขาดงานโดยเฉลีย่ = 30 วัน 
            อัตราคาจางโดยเฉลี่ย = 326 บาท 

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล
ศูนยขอนแกน และสํานักงานสถิติ
แหงชาติ 

 ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของผูบาดเจบ็เล็กนอย = 
   จํานวนวันขาดงานโดยเฉลี่ย x อัตราคาจางโดยเฉลีย่ 
            จํานวนวันขาดงานโดยเฉลี่ย = 2 วัน 
            อัตราคาจางโดยเฉลี่ย = 326 บาท    

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล
ศูนยขอนแกน และสํานักงานสถิติ
แหงชาติ 
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ตารางที่ 2.7  :  วิธีการประมาณการความสูญเสียจากการขาดงานของผูพิการ ผูบาดเจ็บ และ 
การดูแลญาติพ่ีนอง ในงานวิจัยในอดีต (ตอ) 

 
งานวิจัย (พ.ศ.) สูตรการคํานวณความสูญเสีย ท่ีมาของตัวแปร 

วรเวศม สุวรรณระดา (2548) ความสูญเสียจากการขาดงานของผูบาดเจ็บและผูดูแล =
จํานวนผูบาดเจ็บ  x  จํานวนวันรักษาพยาบาล  x  คาจาง
เฉลี่ยตอวัน 

จํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนไดจากกระทรวงสาธารณสุข 
และ จํานวนวันรักษาพยาบาลไดจาก
งานวิจัยในอดีต คือ วัฒนา ส. จั่น
เจริญและคณะ (2537) ศุภชัย คุณา
รัตนพฤกษและคณะ (2538) และ
รายงานผลการสํารวจอนามัยและ
สวัสดิการ พ.ศ. 2546 
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ตารางที่ 2.8  :  วิธีการประมาณการคารักษาพยาบาลของงานวิจัยในอดีต 
 
 

งานวิจัย (พ.ศ.) สูตรการคํานวณความสูญเสีย ท่ีมาของตัวแปร 
ประพีร คมนามูล (2522)  คารักษาพยาบาลผูบาดเจ็บสาหัสตอคน 

หลักการคํานวณ นําคาใชจายของโรงพยาบาลตอผูปวยในตอ
เตียงตอวัน x ระยะเวลาเฉลี่ยทีอ่ยูในโรงพยาบาล x จํานวน
ผูบาดเจ็บสาหัสในกทม. ป 2519 
  คาใชจายของโรงพยาบาลตอผูปวยในตอเตียงตอวัน=
คาใชจายทั้งหมดของโรงพยาบาล/(จํานวนเตียงผูปวย x 365) 

สํารวจโรงพยาบาลของรัฐ 3 แหงใน
กทม. คือ รพ. ศิริราช  รพ.รามาธิบดี 
และ รพ.กลาง 

   คารักษาพยาบาลผูปวยบาดเจ็บเล็กนอยตอคน 
หลักการคํานวณ นําคาใชจายของโรงพยาบาลตอผูปวยนอก
ตอเตียงตอวัน x จํานวนผูบาดเจ็บเล็กนอยในกทม. ป 2519 
  คารักษาพยาบาลผูปวยนอกตอคน = คายาและคารักษา 
พยาบาล/จํานวนผูปวยทั้งหมด 

สํารวจโรงพยาบาลของรัฐ 3 แหงใน
กทม. คือ รพ. ศิริราช  รพ.รามาธิบดี 
และ รพ.กลาง 

วัฒนา ส. จั่นเจริญ และคณะ 
(2537) 

การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคารักษาพยาบาล 
หลักการคํานวณ EXP = 13.932-11.09HOS+21.804OPN 
  EXP = คารักษาพยาบาล 
  HOS = ประเภทของโรงพยาบาล 
  OPN = ความเห็นของแพทยเกี่ยวกับสภาพบาดเจ็บของ
ผูประสบภัย 

ขอมูลไดจากแบบสอบถามจาก
โรงพยาบาลรัฐ 2 แหงและ
โรงพยาบาลเอกชน 4 แหง อยูในเขต 
กทม. สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
กาญจนบุรี 

ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2539)  คาลงทุนที่จําเปนในการเริ่มโครงการ 
  คํานวณจากอุปกรณทางการแพทย อุปกรณการสื่อสาร ศูนย
วิทยุ  คาใชจายอบรมบุคลาการทางการแพทยและพนักงาน 

หนวยกูชีพนเรนทร รพ. ราชวิถี  
หนวยแพทยกูชีวิต วชิรพยาบาล 
หนวย Motorlance  รพ. กรุงเทพ 

  คาใชจายในการดําเนินการ 
  คํานวณจากคาตอบแทนเจาหนาที่ คาน้ํามัน คาซอมแซม
รถพยาบาล คายาและเวชภัณฑ คาใชจายในการรักษา คาเสื่อม
ของรถพยาบาลและอุปกรณ 

หนวยกูชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี  
หนวยแพทยกูชีวิต วชิรพยาบาล 
หนวย Motorlance  รพ. กรุงเทพ 

R. Tosutho (1997) คารักษาพยาบาล (Treatment) 
Treatment = N1 x 4,542 x CPI 
  N1 : จํานวนผูบาดเจ็บในแตละป  
4,542 : คารักษาพยาบาลของผูปวยในโรงพยาบาลของรัฐ 
  CPI : ดัชนีราคาผูบริโภค 

จํานวนผูบาดเจ็บในแตละปและ
ดัชนีราคาผูบริโภคไดจากสํานักงาน
สถิติแหงชาติ 
คารักษาพยาบาลของผูปวยในใน 
รพ.รัฐ ไดจากงานของวัฒนา(2537) 

Paramet  Luathep and  
Yordphol  Tanaboriboon 
(2005) 

คารักษาพยาบาลผูปวยเฉลีย่ตอคน x จํานวนผูปวยทั้งหมด     โรงพยาบาลศูนยขอนแกน 

วรเวศม สุวรรณระดา (2548) คารักษาพยาบาล = จํานวนผูบาดเจ็บแตละประเภท  x  คา
รักษาพยาบาลเฉลี่ย 

จํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนไดจากกระทรวงสาธารณสุข 
และ คารักษาพยาบาลไดจาก
งานวิจัยในอดีต คือ วัฒนา ส. จั่น
เจริญและคณะ (2537)   และศุภชัย  
คุณารัตนพฤกษและคณะ (2538) 
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ตารางที่ 2.9 : วิธีการประมาณความสูญเสียดานทรัพยสินและความสูญเสียอ่ืนๆ 
 

งานวิจัย (พ.ศ.) สูตรการคํานวณความสูญเสีย ท่ีมาของตัวแปร 
ประพีร คมนามูล (2522) 1.ยานพาหนะ 

ความเสียหายของยานพาหนะเฉลี่ยตอคัน =  
(N1+1.8N2+3.6N3+6.9N4) 

N1 : จํานวนอุบัติเหตุที่ทรัพยสินเสียหายอยางเดยีว 
N2 : จํานวนอุบัติเหตุชนิดเสียหายเล็กนอย 
N3 : จํานวนอุบัติเหตุชนิดรายแรง 
N4 : จํานวนอุบัติเหตุชนิดถึงตาย 

ขอมูลทั้งหมดไดจากแบบสอบถาม
ในเขต กทม. 

 2.คาใชจายในการประกันภัย = 
  อัตราอุบัติเหตุ กทม.  x  คาใชจายในการประกันภัยทั่ว
ประเทศ     อัตราอุบัติเหตุ กทม. = 100 x จํานวนรถยนตที่เกิด
อุบัติเหตุในกทม./ จํานวนรถยนตที่เกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศ 

คาใชจายในการประกันภัยไดจาก
กระทรวงพาณิชย 
จํานวนรถยนตที่เกิดอุบัติเหตุในกทม.
และจํานวนรถยนตที่เกิดอุบัติเหตุทั่ว
ประเทศไดจากกรมตํารวจ 

 3.คาเสียเวลา = 
   เวลาที่เสียไปเนื่องจากอุบัติเหตุของถนนใน 1ป x มูลคาของ
เวลา/ชม./คน x จํานวนเฉลี่ยผูโดยสาร1คัน x จํานวน
ยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุใน 1 ป 
  เวลาที่เสียไป=1.40ชั่วโมง,มูลคาเวลาตอชั่วโมงตอคน=
รถยนตสวนบุคคล4.4บาท/ชม. รถประจําทาง 1.7 บาท/ชม.
(จากการเก็บขอมูล) 

จํานวนเฉลี่ยของผูโดยสาร 1 คันได
จาก Jamieson Mackay and Partner 
(1979) จํานวนยานพาหนะใน 1ป ได
จากกรมตํารวจ 

R. Tosutho (1997) มูลคาของทรัพยสินเสียหาย =  
    Automobile x CPI 
Automobile : ความสูญเสียสุทธิที่เกิดขึ้นระหวางปสําหรับ
อุบัติเหตุบนทองถนน, CPI : ดัชนีราคาผูบริโภค 

จํานวนรถยนตที่ประสบอุบัติเหตุใน
แตละปไดจากกรมการประกันภัย
และดัชนีราคาผูบริโภคไดจาก
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

Paramet  Luathep and  
Yordphol  Tanaboriboon (2005) 
  

ผลรวมของมูลคาความเสียหายของยานพาหนะกับความ
เสียหายของทรัพยสินทางราชการ 
 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ 
กรมทางหลวง 

 ตนทุนคาใชจายในการประกันภัย(Insurance administrative 
cost) คือ คาใชจายทั้งหมดในการจัดการของบริษัทประกันภัย 

บริษัทประกันภัย 

 Emergency medical service cost (EMS) = Labor cost + 
material cost +capital cost 
   Labor cost = wage + overtime of rescue team and staff 
   Material cost = office materials + medical supplies + fuel 
and  maintenance cost 
   capital cost= command control center + vehicle parking 
and garage + EMS room + ambulances and tool + durable 
articles 

ศูนย EMS โรงพยาบาลศูนยขอนแกน 
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ตารางที่ 2.9 : วิธีการประมาณความสูญเสียดานทรัพยสินและความสูญเสียอ่ืนๆ (ตอ) 
 

งานวิจัย (พ.ศ.) สูตรการคํานวณความสูญเสีย ท่ีมาของตัวแปร 
 Human cost  ของผูเสียชีวิต 

   20% ของคาใชจายทั้งหมดในการเกิดอุบัติเหตุกรณี
ผูเสียชีวิต 

Transport Research Laboratory 
(TRL) 

 Human cost ของผูบาดเจ็บสาหัส 
   50% ของคาใชจายทั้งหมดในการเกิดอุบัติเหตุกรณี
ผูบาดเจ็บสาหัส 

Transport Research Laboratory 
(TRL) 

 Human cost ของผูบาดเจ็บเล็กนอย 
   1% ของคาใชจายทั้งหมดในการเกิดอุบัติเหตุกรณี
ผูบาดเจ็บเล็กนอย 
 

Transport Research Laboratory 
(TRL) 

วรเวศม สุวรรณระดา (2548) ความสูญเสียดานทรัพยสิน = จํานวนผูเสียหาย  x มูลคา
ความเสียหายดานทรัพยสินตอผูเสียหาย 

ขอมูลไดจาก "สถิตคิดีจราจรทางบก
ทั่วประเทศ"โดย สาํนักงานตํารวจ
แหงชาติ 

 Human cost (ความเจ็บปวด เศราโศก ทุกขทรมาน) 20% ของความสูญเสียจากการขาด
งานของผูเสียชีวิต 
50% ของ [ความสญูเสียจากการขาด
งานของผูบาดเจ็บ+ คารักษา 
พยาบาล] ในกรณีผูปวยใน 
1% ของ [ความสูญเสียจากการขาด
งานของผูบาดเจ็บ+ คารักษา 
พยาบาล] ในกรณีผูปวยนอก 

 
2.3 บทสรุป 
 
วีธีการสําหรับประเมินมูลคาความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนนั้นไดมาจากวิธีการ
ที่ใชกันอยูในตางประเทศและประเทศไทย องคประกอบหลักของวีธีการที่ไดทบทวนนั้นมี
ดังนี้ 
• ผลของความสูญเสีย (due to death, injury, disability of crash victims and their carers) 
• คาความเสียหายของทรัพยสิน 
            - มูลคาของยานพาหนะ (repair, towing and vehicle unavailability cost) 
            - มูลคาที่ไมใชจากยานพาหนะ (public infrastructure e.g. guard rail, traffic signal poles) 
• คาใชจายของโรงพยาบาลและคารักษาพยาบาล 
 



2 ทบทวนวิธีการศึกษา 
 

โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

2 - 30

 

• คาบริการฉุกเฉินทางการแพทย 
• คาใชจายของตํารวจ (บริการฉุกเฉิน,การสืบสอบสวนและติดตาม) 
• คาใชจายของบริษัทประกันภัย 
• คาใชจายของศาล 
 

Transport Research Laboratory (1995) ไดแนะนําการใชเปอรเซ็นตสําหรับบวกเพิ่มเขาไป
จากมูลคารวมของความสูญเสียจากอุบัติเหตุ  ซึ่งจะขึ้นอยูกับระดับของความรุนแรงที่เกิดขึ้น
และสะทอนถึงมูลคาของความเปนมนุษย (Human costs) จากความเจ็บปวด เศราโศก ทุกข
ทรมาน ตัวอยางเชน 28% สําหรับอุบัติเหตุถึงตาย  50%  กรณีผูบาดเจ็บสาหัสและ 8 % 
สําหรับการบาดเจ็บเพียงเล็กนอย    ประเทศไทยไดใชคาเหลานี้ในป 1997 ในการศึกษา
มูลคาความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน    มีหลายประเทศไดดัดแปลงคาที่ใชโดย
ใกลเคียงกันกับ TRL แนะนําไว     ในการศึกษาครั้งนี้ จะไดทําจากการสัมภาษณจากกลุม
ผูเชี่ยวชาญ กลุมตัวแทนประชาชน ประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  วุฒิสมาชิก  
นายกเทศมนตรี และกลุมผูประสบเหตุและญาติ 
 

การประเมินมูลคาความสูญเสียจากประเทศออสเตรเลีย  จะรวมคาใชจายจากการทําศพ, 
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจําคุก, คาใชจายในการชันสูตรศพ, การสูญเสียเวลาในการทํางาน, 
การอบรมบุคลากรใหม, คาใชจายจากรถบริการดับเพลิงและการเสียเวลาในการเดินทาง จาก
การเกิดอุบัติเหตุ 
 

สําหรับประเทศไทยสวนประกอบที่สําคัญคือ   การเพิ่มคาบริการของหนวยกูภัยฉุกเฉิน  เปน
คาใชจายที่เกิดขึ้นของอาสาสมัครซึ่งเปนผูที่มีบทบาทที่สําคัญในการชวยเหลือผูประสบภัย
หรือชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจ, เจาหนาที่พยาบาลในการนําสงผูประสบอุบัติเหตุไป             
ยังสถานพยาบาล 
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ในการศึกษานี้จะประกอบดวยสวนตางๆดังตอไปนี้ 
• ความสูญเสียจากการผลิต (due to death, injury, disability of crash victims and             

their carers ) 
• คาของคุณภาพชีวิต 
• คาใชจายของโรงพยาบาลและคารักษาพยาบาล 
• คาบริการฉุกเฉินทางการแพทย 
• คาใชจายในการดูแลรักษาในระยะยาว 
• มูลคาความเสียหายของทรัพยสิน  
      -  มูลคาของยานพาหนะ (repair, towing and vehicle unavailability cost) 

     -  มูลคาที่ไมใชจากยานพาหนะ (public infrastructure e.g. guard rail, traffic                           
            signal poles) 
• คาใชจายของตํารวจ (emergency response, site investigation, follow-up and  

administration) 
• คาใชจายในการจัดการของบริษัทประกันภัย 
• คาใชจายในการดําเนินการของศาล 
• คาใชจายในการจัดการของหนวยกูภัยฉุกเฉิน 
• คาเสียเวลาในการเดินทาง 
 


