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การใช้โปรแกรมวิเคราะห์มูลค่าความสูญเสีย
จากอุบัติเหตุ

Accident Cost: ACC
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ส่วนประกอบของโปรแกรม

Road User Cost

ข้อมูลน าเข้าของ ACC

ข้อมูลน าเข้าของ VOC

ข้อมูลน าเข้าของ VOT

Accident Cost: ACC

ส่วนของผู้ใช้งาน
1. กดเพ่ือสืบค้นข้อมูล: วิเคราะห์ผลอย่างง่ายที่สุด เพียงใส่
ข้อมูลเบื้องต้นของลักษณะโครงการ
2. ปรับปรุงข้อมูล Global Parameter: เพ่ิมความถูกต้อง
ของการวิเคราะห์ โดยปรับค่าพารามิเตอร์ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงจาก Default ของโปรแกรม

ส่วนการวิเคราะห์และประมวลผล
สูตรและพารามิเตอร์ขององค์ประกอบหลักของ ACC
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การใส่ข้อมูลน าเข้าและพารามิเตอร์

ขั้นที่ 1 ใส่ข้อมูลน าเข้า
• Traffic Composition
• V/C
• Speed
• Wage

ขั้นที่ 2 ลักษณะโครงการ (ต้องใส่ให้สมบูรณ์)
• ลักษณะทางและพ้ืนที่ศึกษา
• อายุเฉลี่ยผู้ประสบเหตุ
• Speed
• V/C
ขั้นที่ 3 Global Parameter (ใส่เมื่อมีข้อมูล)
• Growth rate & discount rate
• ระดับการศึกษาเฉลี่ยผู้ใช้ยานพาหนะประเภทต่างๆ
• สัดส่วนยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุ
• อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาฯ
• พารามิเตอร์ผู้พิการ
• ฯลฯ
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E-ค านวณ
มูลค่าความ
สูญเสียรวม

A-ค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับ

มนุษย์

B-ค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับ

ทรัพย์สินเสียหาย

C-ค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับ

อุบัติเหตุ

D-ค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ความล่าช้า

ส่วนการวิเคราะห์
และประมวลผล

ส่วนของผู้ใช้งาน

Output

Search

HOME Global 
Parameter

Output

Search

ส่วนของผู้ใช้งานAccident Cost: ACC

ACC

VOTVOC
Road User Cost: RUC

ใส่ข้อมูลน าเข้า

ใสค่่าพารามิเตอร์
และลักษณะ

โครงการ

สถาปัตยกรรมโปรแกรม

1. 2.

3.

4.
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ความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนทางหลวง

A ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับมนุษย์

A1 ความสูญเสีย
ความสามารถใน

การผลิต

A2 ต้นทุนค่า
รักษาพยาบาล

A3 ต้นทุนค่าปฐม
พยาบาลและน าส่ง

A4 ค่ารักษาระยะ
ยาว

A5 ความสูญเสีย
คุณภาพชีวิต

B ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินเสียหาย

B1 ยานพาหนะ
เสียหาย

B2 ทรัพย์สินอื่น
เสียหาย

C ค่าใช้จ่ายอื่นที่
เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุ

C1 ค่าใช้จ่ายของ
ประกันภัย

C2 ค่าใช้จ่ายของ
ต ารวจ

C3 ค่าใช้จ่ายของ
ศาล

C4 ค่าใช้จ่ายของ
กู้ภัย

D ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับความล่าช้า

D1 ค่าความล่าช้า

D2 ค่าสภาวะโลก
ร้อนและมลพิษ

D3 ค่าความ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
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A ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
ดูค่าพารามิเตอร์และกลไกการวิเคราะห์ผลที่ Sheet “A-Input–Human”

ผลการวิเคราะห์ที่ A1-Output-ความสูญเสียการผลิต; A2-Output-ค่ารักษาพยาบาล; A3-Output-ค่าปฐมพยาบาลและ

น าส่ง; A4-Output-ค่ารักษาพยาบาลระยะยาว; และ A5-Output-ความสูญเสยีคุณภาพชีวิต

A ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับ

มนุษย์

A1 ความสูญเสีย
ความสามารถ

การผลิต

A2 ต้นทุนค่า
รักษาพยาบาล

A3 ต้นทุนค่า
ปฐมพยาบาล

และน าส่ง A4 ค่ารักษา
ระยะยาว

A5 ความสูญเสีย
คุณภาพชีวิต
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A1 ความสูญเสียความสามารถในการผลิต

• อุบัติเหตุท าให้ผลผลิตของประเทศลดลง เนื่องจากมนุษย์เป็น 2 ใน 4 ปัจจัยการผลิต

• ผลผลิตของมนุษย์ถกูประมาณได้ด้วยค่าจ้างแรงงาน

– รายได้ที่สูญเสียไป (Foregone Income) อย่างถาวรของ
ผู้เสียชีวิตและพิการที่ต้องออกจากตลาดแรงงานก่อนวัยอันควร 
คือ ความสูญเสียความสามารถในการผลิตจากการเสียชีวิตและพิการ

– รายได้ที่สูญเสียไปช่ัวคราวจากการขาดงานของผู้บาดเจ็บสาหัสและเล็กน้อย
ที่ต้องพักรักษาตัว คือความสูญเสียความสามารถในการผลิตจากการบาดเจ็บ

– รายได้ที่สูญเสียไปของผูดู้แลผู้พิการและบาดเจ็บสาหัส ที่ต้องลางานเพื่อมาดูแลผูป้่วย 
คือ ความสูญเสียความสามารถในการผลิตของผูดู้แลผูป้่วย

• ความสูญเสียความสามารถในการผลิต สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

– ผู้ประสบเหตุ: มูลค่าความสูญเสยีผลผลิตของผู้เสียชีวิต มูลค่าความสูญเสียผลผลติของผู้พิการ 
มูลค่าความสูญเสยีผลผลติของผูบ้าดเจ็บสาหัส และมูลค่าความสูญเสียผลผลิตของผู้บาดเจ็บเล็กน้อย

– ผู้ดูแลผู้ประสบเหตุ: มูลค่าความสูญเสยีผลผลิตของผูดู้แลผูพ้ิการ และมูลค่าความสญูเสียผลผลติของผู้ดูแล
ผู้บาดเจ็บสาหัส
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A1 ความสูญเสียความสามารถในการผลิต: กรณีเสียชีวิต

ประเภทความสูญเสีย สูตรการค านวณมูลค่าความสูญเสีย ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณมูลค่าความสูญเสีย

มูลค่าความสูญเสีย
ความสามารถในการ
ผลิตของผู้เสียชีวิต 
(บาท/คน)



𝑡=0

𝑇

𝑊𝑇 ∗
(1 + 𝑔)𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

- 𝑊𝑇 คือ ค่าจ้างแรงงานแต่ละช่วงอายุ ตั้งแต่ประสบเหตุจนเกษียณ (บาท/ปี)
- D คือ อายุเมื่อประสบอุบัติเหตุ (ปี)
- T คือ อายุเกษียณ-D
- t คือ 0, 1, 2, 3, …, T
- g คือ อัตราการเติบโต (% ต่อปี)
- r คือ อัตราคิดลด (% ต่อปี)
โดยใช้อายุเกษียณเท่ากับ 65 ปี และอายุเฉลี่ยเมื่อประสบเหตุที่ท าให้เสียชีวิตเท่ากับ 39 ปี

ตัวอย่าง : นาย A เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่อายุ 59 ปี โดยถ้าเขาไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร เมื่อเขาอายุ 60, 61, 62, 63, 64, และ 65 ปี 
(เกษียณอายุท่ี 65 ปี) เขาจะมีรายได้เท่ากับ 550,000 560,000 570,000 570,000 และ 570,000 บาท/ปี ตามล าดับ ให้ g=3% และ r=9% 
ค านวณหามูลค่าความสูญเสียของนาย A

ผลผลิตที่สูญเสียไปของนาย A = [550,000*(1+0.03)/(1+0.09)]+ [560,000*(1+0.03)^2/(1+0.09)^2]+
[570,000*(1+0.03)^3/(1+0.09)^3]+ [570,000*(1+0.03)^4/(1+0.09)^4]+ [570,000*(1+0.03)^5/(1+0.09)^5]

กรณีเสียชีวิต จะไม่มีความสูญเสียจากผู้ดูแล
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A1 ความสูญเสียความสามารถในการผลิต: กรณีพิการ

ประเภทความสูญเสีย สูตรการค านวณมูลค่าความสูญเสีย ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณมูลค่าความสูญเสีย

มูลค่าความสูญเสีย
ความสามารถในการผลิต
ของผู้พิการ* (บาท/คน)



𝑡=0

𝑇

𝑊𝑇 ∗
(1 + 𝑔)𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

- 𝑊𝑇 คือ ค่าจ้างแรงงานแต่ละช่วงอายุ ตั้งแต่ประสบเหตุจนเกษียณหรือเสียชีวิต (บาท/ปี)
- D คือ อายุเมื่อประสบอุบัติเหตุ (ปี)
- T คือ อายุเกษียณ-D กรณีเสียชีวิตหลังอายุ 65 ปีหรือ อายุเมื่อเสียชีวิต-D กรณีเสียชีวิตก่อน 65 ปี
- t คือ 0, 1, 2, 3, …, T
- g คือ อัตราการเติบโต (% ต่อปี)
- r คือ อัตราคิดลด (% ต่อปี)
อายุเกษียณเท่ากับ 65 ปี อายุเฉลี่ยเมื่อประสบเหตุให้พิการเท่ากับ 31 ปี ให้ผู้พิการมีอายุสั้นกว่าคน
ปกติ 10 ปี อายุขัยเฉลี่ยของคนท่ัวไปชายและหญิงเท่ากับ 71 และ 77 ปี ตามล าดับ

ตัวอย่าง: นาย B พิการจากอุบัติเหตุทางถนนที่อายุ 59 ปี โดยถ้าเขาไม่พิการ เมื่อเขาอายุ 60, 61, 62, 63, 64, และ 65 ปี (เกษียณอายุท่ี 65 ปี) 
เขาจะมีรายได้เท่ากับ 550,000 560,000 570,000 570,000 และ 570,000 บาท/ปี ตามล าดับ ให้ g=3% และ r=9% ค านวณหามูลค่าความ
สูญเสียของนาย B

ผลผลิตที่สูญเสียไปของนาย B = [550,000*(1+0.03)/(1+0.09)]+ [560,000*(1+0.03)^2/(1+0.09)^2]



11

A1 ความสูญเสียความสามารถในการผลิต: กรณีพิการ

ตัวอย่าง: นาย B พิการจากอุบัติเหตุทางถนนที่อายุ 59 ปี โดยถ้าเขาไม่พิการ เมื่อเขาอายุ 60, 61, 62, 63, 64, และ 65 ปี (เกษียณอายุท่ี 65 ปี) 
เขาจะมีรายได้เท่ากับ 550,000 560,000 570,000 570,000 และ 570,000 บาท/ปี ตามล าดับ ให้ g=3% และ r=9% ค านวณหามูลค่าความ
สูญเสียของนาย B

ผลผลิตที่สูญเสียไปของนาย B = [550,000*(1+0.03)/(1+0.09)]+ [560,000*(1+0.03)^2/(1+0.09)^2]
= 1,019,770 บาท

ค านวณมูลค่าสูญเสียฯผู้พิการที่ท างาน และไม่ท างาน รวมถึงความสูญเสียของผู้ดูแลผู้พิการ

มูลค่าสูญเสียฯ ผู้พิการที่ท างาน และไม่ท างาน รวมถึงความสูญเสียของผู้ดูแลผู้พิการ
• มูลค่าความสูญเสียของผู้พิการที่ไม่ท างาน = 1,019,770 บาท
• มูลค่าความสูญเสียของผู้พิการที่ท างาน = 0.3x1,019,770 = 305,931 บาท
• มูลค่าความสูญเสียของผู้ดูแลผู้พิการที่ไม่ท างาน = 0.325x1,019,770 = 331,425 บาท
• มูลค่าความสูญเสียของผู้ดูแลผู้พิการที่ท างาน = 0.042x1,019,770 = 42,830 บาท
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A1 ความสูญเสียความสามารถในการผลิต: กรณีบาดเจ็บ

ประเภทความสูญเสีย สูตรการค านวณมูลค่าความสูญเสีย ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณมูลค่าความสูญเสีย

มูลค่าความสูญเสีย
ความสามารถในการ
ผลิตของผู้บาดเจ็บ 
(บาท/คน)

จ านวนวันที่ขาดงาน X ค่าจ้างแรงงาน
ต่อวัน

- จ านวนวันที่ขาดงาน (วัน)
- ค่าจ้างแรงงานต่อวัน (บาท/วัน)
จ านวนวันขาดงานเท่ากับจ านวนวันพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบวกจ านวนวันพักรักษาตัวที่บ้าน และ
ใช้ค่าจ้างแรงงานตามอายุผู้ประสบเหตุ โดยอายุเฉลี่ยเมื่อประสบเหตุที่ท าให้บาดเจ็บสาหัสเท่ากับ 
31 ปี

ตัวอย่าง: นาย C ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่อายุ 30 ปี โดยเขาต้องพักรักษาตัวที่ รพ. เป็นจ านวน 10 คืน และกลับมาพักรักษาตัวต่อ
ท่ีบ้านเป็นเวลา 10 วันก่อนท่ีจะไปท างานได้เป็นปกติ โดยในช่วงเวลานั้น นาย C ได้มีเงินเดือน 24,000 บาท ค านวณหามูลค่าความสูญเสียของ
นาย C

ผลผลิตที่สูญเสียไปของนาย C = [10+10]+ [24,000/30]
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A1 ความสูญเสียความสามารถในการผลิต: ขั้นตอนการวิเคราะห์

1. ค านวณมูลค่าสูญเสียฯ แยกเพศและการศึกษา จากอัตราค่าจ้างแรงงาน

2. ค านวณมูลค่าสูญเสียฯ แยกเพศ แบ่งออกตามประเภททาง 𝐿ช/ญทางทัว่ไป = 0.68 ∗ 𝐿ช/ญต ่ากวา่ ป.ตรี + 1 − 0.68 ∗ 𝐿ช/ญสงูกวา่ ป.ตรี
𝐿ช/ญทางพเิศษ = 0.30 ∗ 𝐿ช/ญต ่ากว่า ป.ตรี + 1 − 0.30 ∗ 𝐿ช/ญสงูกว่า ป.ตรี

3. ค านวณมูลค่าสูญเสียฯ แบ่งออกตามประเภททาง
𝐿เสยีชวีติ,ทางพเิศษ = 0.22 ∗ 𝐿ญ,ทางพเิศษ + 1 − 0.22 ∗ 𝐿ช,ทางพเิศษ
𝐿เสยีชวีติ,ทางทัว่ไป = 0.22 ∗ 𝐿ญ,ทางทัว่ไป + 1− 0.22 ∗ 𝐿ช,ทางทัว่ไป
𝐿พกิาร,ทางพเิศษ = 0.34 ∗ 𝐿ญ,ทางพเิศษ + 1− 0.34 ∗ 𝐿ช,ทางพเิศษ
𝐿พกิาร,ทางทัว่ไป = 0.34 ∗ 𝐿ญ,ทางทัว่ไป + 1 − 0.34 ∗ 𝐿ช,ทางทัว่ไป

𝐿เสยีชวีติหรอืพกิาร,เพศ,การศกึษา = σ𝑡=0
𝑇 𝑊𝑇 ∗

(1+𝑔)𝑡

(1+𝑟)𝑡

𝐿บาดเจ็บ,เพศ,การศกึษา = จ านวนวันที่ขาดงาน x ค่าจ้างรายวัน
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A2 ค่ารักษาพยาบาล, A3 ต้นทุนปฐมพยาบาลและน าส่ง

A2 ค่ารักษาพยาบาล
(Hospital Care)

A3 ต้นทุนปฐมพยาบาลและ
น าส่ง (Pre Hospital Care)
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• A2: บุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาล
• A3: บุคลากรทางการแพทย์ประจ ารถฉุกเฉินค่าแรง

• A2: เครื่องมือในสถานพยาบาล ฯลฯ

• A3: รถฉุกเฉิน เครื่องมือในรถฉุกเฉิน น้ ามัน ฯลฯค่าวัสดุอุปกรณ์

• A2: ค่าเสื่อมราคาของวัสดุอุปกรณ์ อาคาร ครุภัณฑ์ ฯลฯ

• A3: ค่าเสื่อมราคาของวัสดุอุปกรณ์ รถฉุกเฉิน ฯลฯค่าเสื่อมราคา

A2 ค่ารักษาพยาบาล, A3 ต้นทุนปฐมพยาบาลและน าส่ง
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ต้นทุน A2 และ A3 ใช้ข้อมูลจากโครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550
โดยน ามาปรับให้เป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดต่างๆ

1. ปรับค่ารักษาพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน ดัชนีราคาฯ หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล

A2 ค่ารักษาพยาบาล, A3 ต้นทุนปฐมพยาบาลและน าส่ง



17

ต้นทุน A2 และ A3 ใช้ข้อมูลจากโครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550
โดยน ามาปรับให้เป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดต่างๆ

2. ปรับต้นทุนปฐมพยาบาลและส่งให้เป็นปัจจุบัน ดัชนีราคาฯหมวดพาหนะและการขนส่งฯ กับหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล

A2 ค่ารักษาพยาบาล, A3 ต้นทุนปฐมพยาบาลและน าส่ง
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A4 ค่ารักษาพยาบาลระยะยาว

• เฉพาะผู้พิการเท่านั้น

• ผู้พิการจะต้องเข้ารับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลเป็นประจ า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ดังนี้

o ค่ายา (M1)

o ค่าการตรวจรักษาของบุคลากรทางการแพทย์ (M2)

o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่า Lab และค่าเอ็กซ์เรย์ เป็นต้น (M3)

o รวมค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้พิการต่อปี M = M1+M2+M3 บาท/ปี

ประเภทค่าใช้จ่าย สูตรการค านวณค่าใช้จ่าย ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณค่าใช้จ่าย

ค่ารักษาพยาบาล
ระยะยาวของผู้
พิการ (บาท/คน)



𝑡=0

𝑃

𝑀 ∗
(1 + 𝑖)𝑡

(1 + 𝑑)𝑡

M = ค่ารักษาพยาบาลรวมต่อปี (บาท/ปี)
i = อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (% ต่อปี)
d = อัตราคิดลด (% ต่อปี)
t = 0, 1, 2, 3, …, P
P = อายุขัยของผู้พิการ – D
D = อายุเมื่อประสบเหตุ
อายุขัยเฉลี่ยของชายและหญิงเท่ากับ 71 และ 77 ปี ตามล าดับ ให้ผู้พิการมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลงกว่า
ปกติ 10 ปี ดังนั้น ผู้พิการชายและหญิงจะมีอายุขัยเท่ากับ 61 ปี และ 67 ปี ตามล าดับ
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A4 ค่ารักษาพยาบาลระยะยาว

ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อปีของผู้พิการ และพารามิเตอร์ที่ใช้ในการค านวณค่ารักษาพยาบาลระยะยาว
จากตาราง : M = 300,000+28,800+100,000 = 428,800 บาท/ปี

ตัวอย่าง: นาย B พิการจากอุบัติเหตุทางถนนที่อายุ 59 ปี ค านวณหาค่ารักษาพยาบาลระยะยาวของนาย B

ผลผลิตที่สูญเสียไปของนาย B = 428,000+[428,000*(1+0.01)/(1+0.06)]+ [428,000*(1+0.01)^2/(1+0.06)^2]
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A5 ความสูญเสียคุณภาพชีวิต

อุบัติเหตุก่อให้เกิดความสูญเสียคุณภาพชีวิตที่เคยมีมาก่อนท่ีจะเกิดอุบัติเหตุของผู้ประสบเหตุ 
รวมถึงผู้ดูแลผู้ประสบเหตุด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นยังมีความเศร้าโศกเสียใจของญาติพี่น้อง
ความสูญเสียคุณภาพชีวิตไม่สามารถประเมินออกมาเป็นมูลค่าได้โดยตรง ดังนั้น การประเมิน
ความสูญเสียในส่วนนี้จะเปรียบเทียบกับความสูญเสียในส่วนอ่ืนที่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้ใน
กลุ่มของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 

ประเภทความสูญเสีย สูตรการค านวณความสูญเสีย

ค่ารักษาพยาบาลระยะยาวของผู้พิการ
(บาท/คน)

λ*(มูลค่าความสูญเสียความสามารถในการผลิต+ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล+ต้นทุนค่าปฐมพยาบาลและ
น าส่ง+ค่ารักษาระยะยาว)
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B ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเสียหาย
ดูค่าพารามิเตอร์และกลไกการวิเคราะห์ผลที่ Sheet “B-Input–ทรัพย์สินเสียหาย”

ผลการวิเคราะห์ที่ B1&B2-Output-ทรัพย์สินเสียหาย

B ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับ

ทรัพย์สินเสียหาย

B1 ยานพาหนะ
เสียหาย

B2 ทรัพย์สิน
อื่นเสียหาย

องค์ประกอบของค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเสียหาย

รายละเอียด

B1 ยานพาหนะเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะท่ีเสียหายจากอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง
B2 ทรัพย์สินอื่นเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนทรัพย์สินราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง ซึ่งส่วน

ใหญ่จะเป็นองค์ประกอบของถนน (Road Furniture) เช่น ราวกันอันตราย ป้ายจราจร สัญญาณไฟ
จราจร เป็นต้น
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B1 ยานพาหนะเสียหาย
ประเภทความสูญเสีย สูตรการค านวณมูลค่า ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณมูลค่า

มูลค่ายานพาหนะเสียหาย
จ านวนยานพาหนะเสียหายต่อครั้ง

อุบัติเหตุ X ค่าซ่อมรถต่อคัน
- จ านวนยานพาหนะเสียหายต่อครั้งอุบัติเหตุ (คัน/ครั้ง)
- ค่าซ่อมรถต่อคัน (บาท/คัน)

1. จ านวนยานพาหนะเสียหายต่อครั้ง วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยจาก HAIMs ปี พ.ศ. 2556-2559
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B1 ยานพาหนะเสียหาย

2. ค่าซ่อมรถต่อคัน
ค่าซ่อมจากโครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 
และปรับให้เป็นมูลคา่ปัจจุบันด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค

ประเภทความสูญเสีย สูตรการค านวณมูลค่า ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณมูลค่า

มูลค่ายานพาหนะเสียหาย
จ านวนยานพาหนะเสียหายต่อคร้ัง

อุบัติเหตุ X ค่าซ่อมรถต่อคัน
- จ านวนยานพาหนะเสียหายต่อครั้งอุบัติเหตุ (คัน/ครั้ง)
- ค่าซ่อมรถต่อคัน (บาท/คัน)
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B2 ทรพัยส์นิอืน่เสยีหาย

มูลค่าทรัพย์สินรัฐเสียหาย วิเคราะห์จาก HAIMs โดยตรง โดยเฉลี่ยจากปี พ.ศ. 2556-2559
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C ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

ดูค่าพารามิเตอร์และกลไกการวิเคราะห์ผลที่ Sheet “C-Input–ค่าใช้จ่ายทั่วไป”

ผลการวิเคราะห์ที่ C1toC4-Output-ค่าใช้จ่ายทั่วไป

ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

รายละเอียด

C1 ค่าใช้จ่ายของ
ประกันภัย

ค่าใช้จ่ายในการจัดการประกันภัยภาคสมัครใจและภาคบังคับ 
โดยจะพิจารณาค่าแรง/ค่าวัสดุอุปกรณ์/และค่าเสื่อม

C2 ค่าใช้จ่ายของ
ต ารวจ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการอุบัติเหตุเป็นคดีความและไม่เป็นคดี
ความ โดยจะพิจารณาค่าแรง/ค่าวัสดุอุปกรณ์/และค่าเสื่อม

C3 ค่าใช้จ่ายของศาล ค่าใช้จ่ายในการจัดการอุบัติเหตุที่เป็นคดีความและไม่เป็นคดี
ความ โดยจะพิจารณาค่าแรง/ค่าวัสดุอุปกรณ์/และค่าเสื่อม

C4 ค่าใช้จ่ายของกู้ภัย ต้นทุนในการประเมินความรุนแรงของอุบัติ เหตุและน า
ผู้ประสบเหตุออกจากจุดเกิดเหตุ (เช่นงัดออกจากรถ) ให้มา
อยู่ในที่ปลอดภัย และปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพ่ือรอหน่วย
แพทย์ฉุกเฉินเพ่ือน าผู้ประสบเหตุส่งโรงพยาบาล โดยจะ
พิจารณาค่าแรง/ค่าวัสดุอุปกรณ์/และค่าเสื่อม

C คา่ใชจ้่าย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัอบุตัเิหตุ

C1 คา่ใชจ้า่ย
ของประกนัภยั

C2 คา่ใชจ้า่ย
ของต ารวจ

C3 คา่ใชจ้า่ย
ของศาล

C4 คา่ใชจ้า่ย
ของกูภ้ยั
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C ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับอุบัติเหตุ

C1 ถึง C4 ใช้ข้อมูลจากโครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 โดยน ามา
ปรับให้เป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดต่างๆ

1. ปรับค่าใช้จ่าย C1 ถึง C4 ให้เป็นปัจจุบัน ดัชนีราคาฯหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
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C ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

2. รวมค่าใช้จ่ายประกันภัยภาคบังคับและภาคสมคัรใจ ใช้จ านวนการท าประกันภาคบังคับและสมัครใจของผู้ประสบเหตุแยกความรุนแรง

3. รวมค่าใช้จ่ายต ารวจของอุบัติเหตุที่เป็นและไม่เป็นคดีความ ใช้จ านวนอุบัติเหตุที่เป็นและไม่เป็นคดีความของผู้ประสบเหตุแยกความรุนแรง



28

C ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
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D ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรติดขัด
ดูค่าพารามิเตอร์และกลไกการวิเคราะห์ผลที่ Sheet “D-Input–delay-GHGs&poll.-fuel”

ผลการวิเคราะห์ท่ี D1-Output-delay; D2-Output-GHGs&Pollutant; และ D3-Output-Fuel Consumption

D คา่ใชจ้่าย
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัอุบตัเิหตุ

D1 คา่ความ
ลา่ชา้

D2 คา่สภาวะ
โลกรอ้นและ

มลพษิ
D3 คา่ความ
สิน้เปลอืง
เชือ้เพลงิ

ค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับ

การจราจรติดขัด
รายละเอียด

D1 ค่ า ค ว า ม
ล่าช้า

ผู้ใช้รถใช้ถนนท่ีต้องใช้เวลาเดินทางเพิ่มขึ้นจากการติดขัดเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ ถือเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยค่าความล่าช้าหาได้
โดยใช้ระยะเวลาการเดินทางท่ีมากขึ้น คูณด้วยมูลค่าเวลาของผู้ใช้รถ
ใช้ถนน (Value of Time: VOT)

D2 ค่ า ส ภ า ว ะ
โ ล ก ร้ อ น แ ล ะ
มลพิษ

เมื่อเกิดการติดขัดจากอุบัติเหตุ ก๊าซเรือนกระจกและก๊าซพิษถูก
ปล่อยออกจากไอเสียยานพาหนะมากกว่าปกติ  นอกจากนั้น
ระยะเวลาท่ียานพาหนะติดอยู่บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุจะเป็นอีก
สาเหตุที่ท าให้มีการปล่อยก๊าซประเภทต่างๆสูงมากกว่าปกติ 

D3 ค่ า ค ว า ม
สิ้ น เ ป ลื อ ง
เช้ือเพลิง

เมื่อเกิดการติดขัดจากอุบัติเหตุ การใช้เชื้อเพลิงจะสูงขึ้น ความ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหาได้โดยใช้เวลาความล่าช้าท้ังหมด (Dt) จากการ
เกิดอุบัติเหตุ คูณด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถ (VOC) และคูณด้วย 0.4 
(ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเท่ากับ 40% ของ VOC)
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D ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรติดขัด
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สูตรการค านวณ ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ

จ านวนรถที่ติดขัดทั้งหมด (Qm) (pcu/ครั้ง) (µr*tr)+(µ*tc)=λ*(t0+tr+tc) t0 = ช่วงเวลาที่การจราจรทุกช่องทางหยุดนิ่ง นับจากเริ่มเกิดอุบัติเหตุ (นาที)
tr = ช่วงเวลาที่การจราจรเริ่มเคลื่อนที่ออกจากจุดเกิดเหตุโดยใช้ช่องที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง (นาที)
tc = ช่วงเวลาสิ่งกีดขวางถูกก าจัดจากถนน ถึงเวลาที่ flow ของการจราจรเท่ากับ flow ของการจราจร

ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุ (นาที)
µr = flow ออกจากจุดเกิดเหตุเมื่อเปิดช่องจราจร 1 ช่อง (pcu/นาที-ช่องจราจร)
µ = flow เมื่อเปิดช่องจราจรได้ทุกช่อง (pcu/นาที-ช่องจราจร)
Λ = flow เมื่อไม่เกิดอุบัติเหตุ (pcu/นาที-ช่องจราจร)=(V/C)* µ

ความล่าช้าทั้งหมด (Dt) (นาที) 0.5λ[(t0+tr+tc)^2]-0.5µr[(tr)^2]-
0.5(tr.µr+λ(t0+tr+tc)(tc))

ความล่าช้าเฉลี่ยต่อคัน (นาที/PCU) Dav = Dt/Qm

มูลค่าความล่าช้าจากอุบัติเหตุ (บาท/ครั้ง) (Dt/60)*VOT

D1 ค่าความล่าช้า
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D2 ค่าสภาวะโลกร้อนและมลพิษ
ประเภทความสูญเสีย สูตรการค านวณมูลค่า ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณมูลค่า

มูลค่าสภาวะโลกร้อน 
(บาท/ครั้ง)

Eghg*Cghg*Dav*Qm
Eghg = อัตราการปล่อยก๊าซกลุ่มสภาวะโลกร้อน (GHG)
Epol = อัตราการปล่อยก๊าซกลุ่มมลพิษ (pollutant)
Cghg = มูลค่าผลกระทบในทางลบต่อหน่วยของก๊าซกลุ่มสภาวะโลกร้อน 
(GHG)
Cpol = มูลค่าผลกระทบในทางลบต่อหน่วยของก๊าซกลุ่มมลพิษ 
(pollutant)
Dav = เวลาล่าช้าเฉลี่ยต่อคัน
Qm = จ านวนรถที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของอุบัติเหตุ

มูลค่ามลพิษ (บาท/ครั้ง) Epol*Cpol*Dav*Qm
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D2 ค่าสภาวะโลกร้อนและมลพิษ
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D3 ค่าความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

ประเภทความสูญเสีย สูตรการค านวณค่าใช้จ่าย ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณค่าใช้จ่าย

มูลค่าความสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิง (บาท/ครั้ง) 

0.4*Dav*Qm*VOCav

VOCav = ต้นทุนการใช้รถเฉลี่ย โดยใช้ความเร็วหลังจากเกิดอุบัติเหตุทั้ง 3 ระดับ
ตามลักษณะการเคลื่อนตัวของการจราจรท่ีได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ 

Dav = เวลาล่าช้าเฉลี่ยต่อคัน
Qm = จ านวนรถที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของอุบัติเหตุ
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จบการน าเสนอ
โครงการศึกษาจัดท ามาตรฐานการวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายผู้ใช้ทาง

(ROAD USER COST: RUC)


