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7 สรุปผลการศึกษาและประยกุตใช 
 
7.1   แบบจําลองความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทย  
 
แบบจําลองเพื่อคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร โดยวิธีทุนมนุษย (Human 

Capital Approach) สําหรับประเทศไทย 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 
             
รายละเอียดของตัวแปรในแบบจําลองที่ใชในการคํานวณสรุปไดดัง ตารางที่ 7.1 
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ตารางที่ 7.1: แบบจําลองในการคํานวณมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร  
 
องคประกอบของความสูญเสีย สมการคํานวณ 

 

 
คาการสูญเสียความ 
สามารถในการผลิต 
(A1) 

 

 
1)   มูลคารวมการสูญเสียความสามารถในการผลิตของผูเสียชีวิต = [จํานวน 

      ผูเสียชีวิตแตละชวงอายุ] x [รายไดตลอดชีพหากมีชีวิต] 

 *โดยรายไดเฉลี่ยที่สูญเสียไปกอนวัยอันควรคํานวณจากฟงกช่ันคาจางซึ่ง
แสดง        

           ความสัมพันธระหวางคาจางกับอายุ 
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 

*โดยคาใชจายเฉลี่ยสําหรับการแพทยฉุกเฉินตอครั้งจะครอบคลุมคาแรงของ
เจาหนาที่ วัสดุอุปกรณ และอื่นๆ 
 

กลุ
มที่

เกี่ย
วข

องก
ับม

นุษ
ย (

A
) 

การดูแลรักษาในระยะ
ยาว (A5) 

มูลคารวมของการดูแลรักษาในระยะยาว = [จํานวนผูพิการทั้งหมด] x [คาดูแล
รักษาระยะยาวเฉลี่ยตอราย] 
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ตารางที่ 7.1 : แบบจําลองที่ใชในการคาํนวณความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร (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 
*โดยมูลคาทรัพยสินอื่นที่เสียหายเฉลี่ยในที่นี้หมายถึงทรัพยสินหรืออุปกรณบน
ถนนที่เสียหาย     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   

 
 

7.2   มูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทย 
 
ใชสมการคํานวณในตาราง ที่ 7.1 คํานวณหาคา ความสูญเสียที่เกี่ยวของกับมนุษย ความ
สูญเสียที่เกี่ยวของทรัพยสินเสียหาย และคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน เปน 2 กรณี 
คือ กรณีแรกใชคาเฉลี่ยของปจจัย (Factor) ดานคุณภาพชีวิต และกรณีที่ 2 ใชคาสูงสุดของ
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ปจจัย (Factor) ดานคุณภาพชีวิต ผลการคํานวณแสดงไวในตารางที่ 7.2 และตารางที่ 7.3 
ตามลําดับ 
 

จากตารางจะไดมูลคาอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทย ใน ป พ.ศ. 2547 เทากับ 184,568 ลาน
บาท (คํานวณโดยใชคาเฉลี่ยของปจจัยดานคุณภาพชีวิต) และ 204,050 ลานบาท (คํานวณ
โดยใชคาสูงสุดของปจจัยดานคุณภาพชีวิต) 
 

ตารางที่ 7.2 : มูลคาอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทย ป พ.ศ. 2547  (กรณีใชคา Factor เฉลี่ย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : com = Compulsory insurance   vol  = Voluntary insurance 
            rep   = Reported cases               unrep = Unreported cases 
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ตารางที่ 7.3 : มูลคาอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทย ป พ.ศ. 2547  (กรณีใชคา Factor สูงสุด) 
 

 
Note : com = Compulsory insurance   vol  = Voluntary insurance 
            rep   = Reported cases               unrep = Unreported cases 
  
ตารางที่ 7.4 และ รูปที่ 7.1 แสดงรายละเอียดของมูลคาขั้นต่ําในแตละกลุมของมูลคาความ
สูญเสียอุบัติ เหตุจราจรประเทศไทย  พบวา กลุมที่ เกี่ยวของกับมนุษยจะมี คาสูญเสีย
ความสามารถในการผลิตเปนเงินเทากับ 36,007.76 ลานบาท (19.51%) คาสูญเสียในเชิง
คุณภาพชีวิตเปนเงินเทากับ 58,029.82  ลานบาท (31.44%) คาการรักษาพยาบาลเปนเงิน
เทากับ 4,628.67 ลานบาท (2.51 %) คาใชจายของหนวยแพทยฉุกเฉินเปนเงินเทากับ 261.62 
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ลานบาท (0.14%) และคาดูแลรักษาระยะยาวเทากับ    5,171.13 ลานบาท (2.80 %) กลุมที่
เกี่ยวของกับทรัพยสินที่เสียหายมีคายานพาหนะเสียหายเปนเงินเทากับ 45,157.09 ลานบาท 
(24.47%)   คาทรัพยสินอื่นเสียหายเปนเงินเทากับ 412.8 ลานบาท (0.22%)   และสุดทายกลุม
คาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชนจะมี  คาการจัดการประกันภัยเปนเงินเทากับ 2,412.98 

ลานบาท (1.31%)   คาการจัดการตํารวจเปนเงินเทากับ 393.93 ลานบาท (0.21%) คาการ
ดําเนินการศาลเปนเงินเทากับ 941.21 ลานบาท (0.51%)  คาใชจายหนวยกูภัยฉุกเฉินเปนเงิน
เทากับ 59.47 ลานบาท (0.03%) และคาความลาชาในการเดินทางเปนเงินเทากับ 31,091.95 
ลานบาท (16.85%) 
 

ตารางที่ 7.5 และรูปที่ 7.2 แสดงรายละเอียดของมูลคาสูงสุดในแตละกลุมของมูลคาความ
สูญเสียอุบัติเหตุจราจรประเทศไทย 
 

ตารางที่ 7.4: รายละเอียดมูลคาความสูญเสียอุบัติเหตุจราจรขั้นต่ําของประเทศไทย ป 2547 
 

มูลคาความสูญเสีย จํานวนเงิน (ลานบาท) % 
กลุมที่เกี่ยวของกับมนุษย                                        รวม   104,099.00    56.4 
- คาสูญเสียความสามารถในการผลิต 
- คาสูญเสียในเชิงคุณภาพชีวิต 
- คาการรักษาพยาบาล 
- คาใชจายของหนวยแพทยฉุกเฉิน 
- คาดูแลรักษาระยะยาว 

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

  19.51 
  31.44 
    2.51 
    0.14 
    2.80 

กลุมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่เสียหาย                    รวม 45,569.89    24.69 
- คายานพาหนะเสียหาย 
- คาทรัพยสินอื่นเสียหาย 

45,157.09 
   412.8 

  24.47 
    0.22 

กลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน               รวม 34,899.54   18.91 
- คาการจัดการประกันภัย 
- คาการจัดการตํารวจ 
- คาการดําเนินการศาล 
- คาใชจายหนวยกูภัยฉุกเฉิน 
- คาความลาชาในการเดินทาง 

2,412.98 
   393.93 
    941.21 
      59.47 
31,091.95 

   1.31 
   0.21 
   0.51 
   0.03 
 16.85 

รวมทั้งหมด 184,568.43 100.00 
 



7 สรุปผลการศึกษาและการประยุกตใช 

โครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
รายงานฉบับสมบูรณ 

   7 - 7 

ตารางที่ 7.5: รายละเอียดมูลคาความสูญเสียอุบัติเหตุจราจรสูงสุดของประเทศไทย ป 2547 
 

มูลคาความสูญเสีย จํานวนเงิน (ลานบาท) % 
กลุมที่เกี่ยวของกับมนุษย                                        รวม 123,580.58 60.57 
- คาสูญเสียความสามารถในการผลิต 
- คาสูญเสียในเชิงคุณภาพชีวิต 
- คาการรักษาพยาบาล 
- คาใชจายของหนวยแพทยฉุกเฉิน 
- คาดูแลรักษาระยะยาว 

36,007.76 
77,511.40 
4,628.67 
    261.62 
   5,171.13 

17.65 
37.99 

2.27 
0.13 
2.53 

กลุมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่เสียหาย                    รวม 45,569.89 22.33 
- คายานพาหนะเสียหาย 
- คาทรัพยสินอื่นเสียหาย 

45,157.09 
   412.8 

  22.13 
0.20 

กลุมคาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน               รวม 34,899.54 17.1 
- คาการจัดการประกันภัย 
- คาการจัดการตํารวจ 
- คาการดําเนินการศาล 
- คาใชจายหนวยกูภัยฉุกเฉิน 
- คาความลาชาในการเดินทาง 

2,412.98 
   393.93 
    941.21 
      59.47 
31,091.95 

1.18 
0.19 
0.46 
0.03 

15.24 
รวมทั้งหมด 204,050.01 100.00 

 
 
ตารางที่ 7.6 แสดงชวงคาของความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร (คาขั้นต่ําและ
คาสูงสุด) ตามระดับความรุนแรง กลาวคือ กรณีเสียชีวิตเทากับ 3,959,387 - 4,658,004 บาท
ตอราย พิการเทากับ 4,503,479 - 5,404,175 บาทตอราย บาดเจ็บสาหัสเทากับ 123,245 -

128,836 บาทตอราย บาดเจ็บเล็กนอยเทากับ 30,289 - 30,461 บาทตอราย และกรณีทรัพยสิน
เสียหายอยางเดียวเทากับ 40,220 บาทตอครั้ง โดยคาขั้นต่ําคํานวณดวยคาเฉลี่ยของปจจัยดาน
คุณภาพชีวิต และคาสูงสุดดวยคาสูงสุดของปจจัยดานคุณภาพชีวิต 
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รูปที่ 7.1 : รอยละของความสูญเสียรวมจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรประเทศไทย ป 2547 
(คาเฉล่ีย) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.2 : รอยละของความสูญเสียรวมจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรประเทศไทย ป 2547 
(คาสูงสุด) 

คาการสูญเสียความสามารถ
ในการผลิต 19.51%

คาการสูญเสียเชิง
คุณภาพชีวิต 31.44 %คายานพาหนะเสียหาย  

24.47 %

คาความลาชาใน
การเดินทาง 16.85 %

คาการรักษาพยาบาล 2.51%คาการดูแลรักษาระยะยาว 2.80 %

คาจัดการประกันภัย 1.31 %

คาทรัพยสินอื่นเสียหาย 0.22 %

 คาจัดการตํารวจ  0.21 %

 คาดําเนนิการศาล 0.51 %

คาใชจายหนวยกูภัยฉุกเฉิน 0.03%

คาใชจายหนวยแพทยฉกเฉิน 0.14%

คาการสูญเสียความสามารถ
ในการผลิต 17.65 %

คาการสูญเสียเชิง
คุณภาพชีวิต 37.99 %คายานพาหนะเสียหาย  

22.53 %

คาความลาชาใน
การเดินทาง 15.24 %

คาการรักษาพยาบาล 2.27%

คาการดูแลรักษาระยะยาว 2.53 %

คาจัดการประกันภัย 1.18 %

คาทรัพยสินอ่ืนเสียหาย 0.20 %

 คาจัดการตํารวจ  0.19 %

 คาดําเนินการศาล 0.46 %

คาใชจายหนวยกูภัยฉุกเฉิน 0.03%

คาใชจายหนวยแพทยฉุกเฉิน 0.13%
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ตารางที่ 7.6 : คาเฉลี่ยความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรจําแนกตามระดับความรุนแรง 
 

ระดับความรนุแรง คาเฉลี่ยความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร (บาท)

กรณีเสียชีวิต  3,959,387 - 4,658,004 
กรณีพิการ  4,503,479 - 5,404,175 
กรณีบาดเจ็บสาหัส  123,245 - 128,836 
กรณีบาดเจ็บเล็กนอย  30,289 - 30,461 
กรณีทรัพยสนิเสียหายอยางเดียว  40,220 

 
7.3   การประยุกตใชขอมูลความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร 
 

ในสวนนี้จะกลาวถึงตัวอยางการนําขอมูลความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนมาใชในการ
ประเมินความสูญเสียตอป กรณีของรถโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุบนทางหลวงภายใตการ
ดูแลของกรมทางหลวง 
 

สถิติอุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญจากขอมูลกรมทางหลวง 
 

จากขอมูลการรายงานอุบัติเหตุจราจร บนทางหลวงแผนดิน ซึ่งเก็บรวบรวมจากระบบการ
รายงานอุบัติเหตุของกรมทางหลวง ที่รายงานโดยแขวงการทางทั่วประเทศ ตามแบบ ส.3-02 
ระหวาง ป พ.ศ. 2545-2549  พบวาในป พ.ศ.2549    รถโดยสารขนาดใหญ ที่ว่ิงบนทางหลวง
ทั่วประเทศ    มีจํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 360 ครั้ง รถโดยสารขนาดใหญประสบ
อุบัติเหตุ 370 คัน มีผูเสียชีวิต 153 ราย และมีผูบาดเจ็บ 1,042 ราย (บาดเจ็บสาหัส 252 ราย
และบาดเจ็บเล็กนอย 790 ราย) ดังแสดงในตารางที่ 7.7 
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ตารางที่ 7.7 :  จํานวนอุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ จํานวนผูเสียชีวิตและจํานวนผูบาดเจ็บ 
 บนเสนทางหลวงแผนดิน ในระหวาง ป พ.ศ.2545- พ.ศ.2549 (5 ป) 
 

ป 
พ.ศ. จํานวนครั้ง        

ที่เกิดอุบัติเหตุ 
(ครั้ง) 

รถโดยสารที่
ประสบ
อุบัติเหตุ 

(คัน) 

ผูเสียชีวิต 
 

(ราย) 

ผูบาดเจ็บ 
 

(ราย) 

บาดเจ็บ 
สาหัส 
(ราย) 

บาดเจ็บ 
เล็กนอย 

(ราย) 

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

ที่มา : ขอมูลสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2550 
 
จากตารางที่ 7.7 พบวา ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง  ประกอบดวย  ผูเสียชีวิต  0.42  ราย  
พิการ 0.03 ราย บาดเจ็บสาหัส  0.79 ราย   บาดเจ็บเล็กนอย 2.76 ราย   คิดเปนมูลคาความ
สูญเสียจากอุบัติเหตุรถโดยสารเปนเงินรวมสูงถึง =0.42*4,658,004 +0.03*5,404,175 

+0.79*128,836+2.76*30,461= 2,304,340 บาท หรือประมาณ 2.3 ลาน/ครั้ง ดังนั้นความ
สูญเสียจากอุบัติเหตุรถโดยสารบนทางหลวง ระหวางป พ.ศ. 2545 – 2549 เทากับ 2,758*2.3 
= 6,343.4 ลานบาท 
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7.4   ปญหาและอุปสรรค 
 
ท่ีปรึกษาไดออกภาคสนามเพื่อจัดเก็บขอมูล ในจังหวัดขอนแกน ลําปาง นครสวรรค สงขลา 
และกรุงเทพมหานคร จากหนวยงานราชการและเอกชน ที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุ
จราจร  สัมภาษณนักการเมือง  ผูเชี่ยวชาญ  รวมทั้งผูประสบเหตุและญาติพ่ีนอง  เพื่อนํามา
ประเมินมูลคาความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจราจร ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุมประกอบดวย 
กลุมแรกเกี่ยวของกับมนุษย  กลุมที่สองเกี่ยวของกับทรัพยที่เสียหาย และกลุมสุดทาย
เกี่ยวของกับการชนทั่วไป    ภาพรวมปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บขอมูลจากองคกรภาครัฐ
และเอกชนบางแหงมีขอจํากัดในเรื่องของระบบการจัดเก็บขอมูลที่สืบคนไดยากและไม
สามารถตรวจสอบเชื่อมโยงระหวางหนวยงานขาดการบูรณาการใหเปนระบบฐานขอมูล
เดียวกันทั้งจังหวัด  ตัวอยางเชน  
 

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

  
2.  ขอมูลคาซอมแซมยานพาหนะที่เสียหายจากอุบัติเหตุจราจร จากบริษัทประกันภัยสวน

ใหญ ไมสามารถเขาถึงไดและบางแหงเขาถึงไดแคภาพรวมของขอมูลเทานั้น ทั้งไมได
จัดเก็บใหเปนระบบฐานขอมูลที่ชัดเจน ที่ปรึกษาจึงไดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจาก
ผูประกอบการอูซอมรถ ซึ่งเปนอูกลางของกรมประกันภัย เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณข้ึน 

 
3.  ขอมูลทรัพยสินอื่นที่เสียหายจากสวนราชการที่เกี่ยวของกับถนน พบวา บางแหงไมได

จดบันทึกจัดเก็บเปนระบบฐานขอมูลที่ชัดเจนทําใหยากตอการสืบคน และขอมูลที่ไดไม
สามารถนํามาใชในการศึกษาไดโดยตรง เปนตน 


