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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  

1. บทนํา 

อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะนํามาซึ่งความสูญเสียแก่ผู้เก่ียวข้อง ทั้งผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหตุ
อย่างไม่สามารถประเมินค่าได ้โดยสร้างผลกระทบทั้งด้านความเสียหายที่เกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ทั้งที่สามารถรักษาให้หายดังเดิมหรือไม่สามารถหายเป็นปกติได้ ทั้งนี้ ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะควร
ได้รับการชดเชยเยียวยาจากผลกระทบที่เกิดข้ึนจากอุบัติเหตุนีอ้ย่างดีที่สุด เนื่องจากผู้ประสบเหตุถือเป็นบุคคลที่ 3 ที่
ไม่มีส่วนต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุนี้ อย่างไรก็ดี การชดเชยเยียวยาจากอุบัติเหตุในกรณีของผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสาร
สาธารณะ มักประสบปัญหาในการได้รับความช่วยเหลือหลายประการ ทั้งส่วนของการขาดความรู้เร่ืองสิทธิของผู้โดยสาร
ที่ประสบเหตุพึงได้รับ การชดเชยเยียวยาที่ไม่เป็นธรรมจากบริษัทประกันภัย และผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสาร
สาธารณะ รวมถึงการขาดคําแนะนําในกรณีที่เป็นคดีความฟ้องร้องในชั้นศาล 

ผลของอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ทําให้ความน่าเชื่อถือของระบบรถโดยสารลดน้อยลง ซึ่งส่งผลให้มีความ
ต้องการในการใช้บริการลดลง ทั้งนี้ สาเหตุของอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ ความประมาทของพนักงานขับรถ 
และความไม่พร้อมของยานพาหนะ ซึ่งบางสาเหตุสามารถป้องกันได้ถ้าผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะมีความ
ระมัดระวังเพียงพอ นอกจากนี้ ในบางคร้ังที่ผู้ประกอบการประมาท แต่ไม่ได้มีส่วนเยียวยาโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
โดยปล่อยให้ระบบประกันภัยทําหน้าที่แทน จึงทําให้ขาดความเชื่อมโยงระหว่างความระมัดระวังของผู้ประกอบการ ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการขาดแรงจูงใจที่จะใช้ความระมัดระวังและมีส่วนทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ังของผู้ประกอบการรายเดิม 

ประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณา คือ ความเหมาะสมของการชดเชยเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบัน ทั้งในส่วน
ของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ และค่าชดเชยอ่ืนๆ ซึ่งประเด็นการชดเชย
เยียวยานี้ทําให้เกิดคําถามต่อเนื่องที่ว่า ระบบประกันภัยอุบัติเหตุในปัจจุบัน เหมาะสมกับผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
หรือไม่ ทั้งในส่วนของประกันภัยภาคบังคับและประกันภัยภาคสมัครใจ รวมไปถึงบทบาทของบริษัทประกันภัยในการ
ยกระดับความปลอดภัยของการเดินทางทางถนน และประเด็นเร่ืองกลไกการเชื่อมโยงความรับผิดชอบเพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 

ดังนั้น งานวิจัยนีศ้ึกษาถึงผลกระทบของอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประสบอุบัติเหตุ 
รวมถึงญาติพี่น้องของผู้ประสบอุบัติเหตุ และกระบวนการชดเชยเยียวยาในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค 
พร้อมทั้งนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบที่เกิดข้ึน 

2. ผลกระทบต่อผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

จากการทบทวนงานวิจัยของ FEVR (1997) ด้านผลกระทบของอุบัติเหตุทางถนน ในเร่ืองการเยียวยาผู้
ประสบอุบัติเหตุนั้น แสดงให้เห็นว่าผู้ประสบอุบัติเหตุและครอบครัวจะมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง โดยผู้ประสบอุบัติเหตุ
ส่วนใหญ ่เกิดปัญหาสุขภาพจิต ทั้งด้านการนอนหลับ ฝันร้าย จึงทําให้ต้องพึ่งยากล่อมประสาทและยังส่งผลถึงหน้าที่
การงาน นอกจากนั้น ผู้ประสบเหตุยังรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมในกระบวนการทางกฎหมายและไม่พอใจผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประกันภัย การชดเชยเยียวยาที่ได้รับการเสนอแนะนั้น เป็นเร่ืองการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุ ปรับปรุงและทบทวนจํานวนค่าสินไหมทดแทนอย่างสม่ําเสมอ และให้บริษัทประกันจ่ายเงินล่วงหน้า 
(เบื้องต้น) ให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหต ุ

  



(12) บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

สําหรับประเทศไทย การชดเชยเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุจากการประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยนั้น 
สามารถแบ่งสิทธิการประกันภัยออกเป็น 2 ส่วนคือ สิทธิจากการประกันภัยพื้นฐานและสิทธิจากการประกันภัย
เพิ่มเติม สําหรับสิทธิพื้นฐานนั้น อาศัยข้อบังคับจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือ 
พระราชบัญญัติภาคบังคับเป็นหลัก โดยมีหลักเกณฑ์ คือ สําหรับอาการบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเป็น
ค่าเสียหายเบื้องต้น 15,000 บาท และสําหรับกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จะได้รับเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือค่าปลง
ศพ 35,000 บาท ในกรณีที่บาดเจ็บก่อนและทุพพลภาพหรือเสียชีวิตในภายหลังจะได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่า
รักษาพยาบาลและค่าปลงศพ 50,000 บาท จากนั้นผู้ประสบเหตุสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ สําหรับกรณี
บาดเจ็บนั้นเมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว สิทธิค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้ต้องไม่เกิน 50,000 บาท ในขณะที่
อาการบาดเจ็บข้ันทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือบาดเจ็บและทุพพลภาพหรือเสียชีวิตนั้น จะได้รับเงินชดเชย 200,000 
บาท ทั้งนี้ผู้ประสบเหตุมีสิทธิได้รับเงินชดเชยการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน ดังนั้น 
โดยรวมแล้วผู้ประสบเหตุจะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 204,000 บาท นอกจากนั้น ผู้ประสบเหตุยังมีสิทธิพื้นฐานอ่ืนๆ 
เช่น สิทธิจากกองทุนประกันสังคมและสิทธิจากสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

สําหรับสิทธิจากการประกันภัยเพิ่มเติมประกอบด้วย สิทธิจากการที่รถยนต์ทํากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ การประกันภัยการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล การประกันชีวิต กองทุนคุ้มครองการทุพพลภาพ 
สวัสดิการจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งจากรัฐและเอกชน เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิทธิที่ผู้ประสบอุบัติเหตุพึงมีในการ
ได้รับการชดเชย เยียวยา ตามตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1:   สิทธิท่ีได้รับจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

สิทธิท่ีได้รับ บาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิต 
บาดเจ็บ – ทุพพลภาพ หรือ 
บาดเจ็บ – เสียชีวิต 

ค่าเสียหายเบื้องต้น 15,000 บาท 35,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท 
วงเงินคุ้มครองผู้ประกันภัย
เมื่อรวมค่าเสยีหายเบื้องต้น 

ไม่เกิน 
50,000 บาท 

ไม่เกิน 200,000 บาท 

ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับผูป้ระสบอุบัติเหตรุถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย จากการสัมภาษณ์ผู้ประสบเหตุ
ทั้งหมด 142 ตัวอย่าง ซึ่งมาจากรายชื่อกลุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุที่ได้รับจากทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และบริษัท 
ขนส่ง จํากัด (บขส.) รวมทั้งหมด 252 รายชื่อ โดยสามารถแบ่งเปน็กลุ่มต่างๆ ได้ตามตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2:   ลักษณะข้อมลูแยกตามแหล่งท่ีมาและประเภท 

ที่มา:   จากการสํารวจ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประสบเหต ุพบว่า ในด้านการรักษาพยาบาล ระยะเวลาที่ผู้ประสบอุบัติเหตุสามารถ
กลับมาทํางานได้อย่างปกติมากกว่า 1 เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของทั้งหมด โดยในจํานวนนั้น พบว่า ผู้ประสบ
เหตจุะต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 6–15 วัน (ร้อยละ 24 ) และต้องพักรักษาตัวต่อที่บ้านมากกว่า 30 วัน (ร้อยละ 
42) ทําให้ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่ต้องใช้เวลามากกว่า 30 วัน ในการกลับมาทํางานตามปกติ ส่วนการเคลมค่าใช้จ่าย
จากบริษัทประกันวินาศภัย ตามความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและวงเงินอ่ืนๆ นั้น พบว่า  

แหล่งข้อมลู กรณีผู้ประสบเหตุ กรณีญาติผู้ประสบเหตุ รวม 
ข้อมูลจาก บพบ. 76 21 97 
ข้อมูลจาก บขส. 39 6 45 

รวม 115 27 142 



อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ: ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา (13) 

ผู้ประสบเหตมุีโรงพยาบาลเป็นผู้ดําเนินการให้ หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของทั้งหมด โดยอัตราการเคลมเพิ่มข้ึนตั้งแต่ปี 
2552 – 2554  

จํานวนเงินในการชดเชยค่ารักษาพยาบาลทีผู่้ประสบเหตุได้รับนั้น ผู้ประสบเหตุที่ได้รับข้อมูลมาจาก มพบ. มี
ค่าเฉลี่ยของเงินชดเชยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดข้ึนอยู่ที่ร้อยละ 60 ในขณะที่ฝั่ง บขส. คิด
เป็นร้อยะ 93 ตามตารางที่ 3 ส่วนจํานวนเงินชดเชยเฉลี่ยที่ได้รับทั้งจากการชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหม
ทดแทนนั้น ทางฝั่ง มพบ. มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าฝั่ง บขส. และจํานวนเงินชดเชยทั้งหมดก็ข้ึนอยู่กับอาการบาดเจ็บ เช่น การ
เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บทั่วไป 

ตารางท่ี 3:   ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยท่ีได้รับท้ังหมด 

ที่มา:   คํานวณจากผลการสํารวจ 

ในด้านคดีความ กลุ่มผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประสบเหตุจาก มพบ. ยุติคดีความจากการ
ดําเนินการในชั้นศาล ในขณะที่กลุ่มผูป้ระสบอุบัติเหตุจาก บขส. นั้น ส่วนใหญ่ยุติคดีความโดยไม่พึ่งศาล ทั้งนี้เกิดจาก
สาเหตุเร่ืองความยุติธรรมในเร่ืองการชดเชยค่ารักษาพยาบาล หรือการขาดความเข้าใจในสิทธิความคุ้มครองของกลุ่ม 
ผู้ประสบเหตุ  ในส่วนระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย/เรียกร้องค่าเสียหายนั้น มีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 18-19 เดือน 
สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการเรียกร้องค่าเสียหายของกลุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุนั้น กลุ่มผู้ประสบเหตุจาก มพบ. และ 
บขส. มีปัญหาหลักที่ต่างกันคือ ทาง มพบ. มีปัญหาด้านความล่าช้าในการพิสูจน์ถูกผิด ในขณะที่ทาง บขส. พบปัญหา
ในเร่ืองการขาดความเข้าในสิทธิคุ้มครองและการต้องการจบปัญหาโดยเร็ว แม้จะไม่ได้รับความเป็นธรรม 

ในด้านการชดเชยจากค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายนั้น การฟ้องร้องต่อศาลมีผลทําให้ได้รับค่าสินไหม
ทดแทนที่มากข้ึน ตามตารางที่ 4 โดยหากเปรียบเทียบระหว่างกรณีไม่ข้ึนศาลกับกระบวนการสิ้นสุดที่การไกล่เกลี่ย
แล้ว พบว่า ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 120 เช่นเดียวกับกรณีเสียชีวิต 

ตารางท่ี 4:  ค่าสินไหมทดแทนท้ังหมดของกรณีผู้ประสบเหตุในแต่ละระดับขั้นตอนของศาล 

ที่มา:   คํานวณจากผลการสํารวจ 

กรณีผู้ประสบเหตุ 
ค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้น ค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยท้ังหมดท่ีได้รับ 

กรณีข้อมูลจาก กรณีข้อมูลจาก กรณีข้อมูลจาก 
มพบ. บขส. มพบ. บขส. มพบ. บขส. 

จํานวนข้อมูลท่ีม ี 27 22 27 22 52 22 
ค่าเฉลี่ย 62,303 54,452 36,897 50,570 145,697 106,886 

ค่าต่ําสดุ 800 800 700 800 800 5000 

ค่าสูงสุด 265,737 313,000 198,949 310,000 1,142,809 400,000 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 68,321 75,055 48,114 75,752 226,816 121,911 

กรณีผู้ประสบเหตุ ไม่ขึ้นศาล 
กระบวนการสิ้นสุดท่ี
การไกล่เกลี่ยแล้ว 

กระบวนการสิ้นสุด
ท่ีศาลชั้นต้น 

ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว
จําเลยอยู่ระหว่างอุทธรณ์ 

จํานวน 40 33 18 4 
ค่าเฉลี่ย 73,563 161,834 108,703 39,166 
ค่าต่ําสดุ 1,000 8,000 4,000 7,500 
ค่าสูงสุด 450,000 700,000 1,142,809 100,000 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 113,733 202,039 271,853 52,698.03 



(14) บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

กลุ่มผู้ประสบเหตุได้รับผลกระทบที่เกิดข้ึนในหลายๆ ด้าน โดยส่วนมากผู้ประสบเหตุจะได้รับผลกระทบ
ทางด้านร่างกาย ส่วนญาติผู้ประสบเหตุได้รับผลกระทบด้านจิตใจ กลุ่มผู้ประสบเหตุยังได้รับผลกระทบต่อการดําเนิน
ชีวิต ทั้งค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตที่เพิ่มข้ึน และการไม่สามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติ ส่วนญาติผู้ประสบเหตุได้รับ
ผลกระทบในด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและภายในครอบครัว นอกจากนั้น ในด้านหน้าที่การงาน ผู้ประสบเหตุ
จํานวนหนึ่งต้องเปลี่ยนงานจากการประสบอุบัติเหต ุ

ในส่วนของระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้ประสบเหตุจากผลกระทบที่เก่ียวข้องนั้น ผู้ประสบเหตุมีความพึง
พอใจในการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เก่ียวข้องสูงที่สุด อันได้แก่ หน่วยพยาบาลฉุกเฉิน สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่
ตํารวจ รองลงมาเป็นเร่ืองของกระบวนการทางแพ่งในการเรียกร้องค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม กระบวนการทางอาญา
ในการลงโทษผู้กระทําความผิดและการประกันภัยสําหรับการชดเชย เยียวยา มีคะแนนในระดับต่ํา 

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ประสบเหตุที่สําคัญคือเร่ืองคนขับรถโดยสารสาธารณะที่ควรมีการขับข่ีโดยไม่
ประมาท มีการตรวจสอบประวัติคนขับรถและมีบทลงโทษผู้ขับข่ี รองลงมาเป็นเร่ืองข้อกฎหมายในการควบคุม
ความเร็วรถโดยสารสาธารณะ การคาดเข็มขัดนิรภัย และวงเงินคุ้มครองการประกันภัย เร่ืองถัดมาคือการมีบทลงโทษ
บริษัทรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วม และสุดท้ายคือเร่ืองการตรวจสอบสภาพรถโดยสาร ซึ่งเน้น
ด้านอายุการใช้งานและสภาพรถก่อนใช้งาน 

ทั้งนี้ ประเด็นที่ต้องให้ความสนใจเพิ่มเติมคือ เร่ืองความเหมาะสมในการชดเชยเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมของจํานวนเงินชดเชยในการใช้จ่ายรักษาพยาบาล และความเหมาะสมของค่าสินไหม
ทดแทนการขาดรายได้ ในด้านการใช้จ่ายเพื่อรักษาพยาบาลนั้นมีความเหมาะสมในด้านจํานวนเงินชดเชยสําหรับกรณี
ที่ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บทั่วไป แต่ไม่เหมาะสมในกรณีที่อาการบาดเจ็บร้ายแรง เนื่องจากเมื่ออาการบาดเจ็บร้ายแรง
ยิ่งข้ึน ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงิน 50,000 บาท ที่ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. ภาคบังคับ ทําให้ได้รับการ
ชดเชยที่ไมเ่พียงพอ 

สําหรับค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้นั้น พบว่า จํานวนเงินที่ได้รับมีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าขาดรายได้ที่ผู้ประสบเหตุระบุ และเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยและระยะเวลาที่ขาดรายได้ อย่างไรก็
ตาม ระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหายในศาลนั้นใชเ้วลานาน 

3. การชดเชยเยียวยาต่อผู้ประสบอุบัติเหตุจากระบบประกันภัย 

ทางคณะผู้วิจัยได้พิจารณาถึงลักษณะและความเหมาะของระบบประกันภัยรถยนต์ของไทย โดยระบบ
ประกันภัยบุคคลที่ 3 ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้น มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันในเร่ืองการให้ความคุ้มครองต่อ
ผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยไม่แสวงหากําไร แต่สําหรับรายละเอียดในด้านโครงสร้างอุตสาหกรรม การ
กําหนดเบี้ยประกันภัย และการพิจารณาค่าเสียหายนั้นแตกต่างกัน ทั้งนี้ Aeron-Thomas (2002) พบว่า หลาย
ประเทศในโลกมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสําหรับผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ยกเว้นบางประเทศ เช่น เอธิโอเปีย 
เอริเทรีย และอาร์เมเนีย ที่ไม่มีข้อกําหนดพื้นฐานสําหรับการประกันภัยผู้บาดเจ็บที่เป็นบุคคลที่ 3 นอกจากนั้น ใน
คอสตาริก้า การประกันภัยยังครอบคลุมความเสียหายทางด้านทรัพย์สินที่เกิดกับพาหนะอีกฝ่าย เช่นเดียวกับรัฐ
วิคตอเรียและนิวซีแลนด์แต่จะต้องมกีารประกันเพิ่มเติม 

สําหรับเร่ืองวงเงินคุ้มครองของค่าสินไหมในการประกันภัยบุคคลที่ 3 นั้น ตามรายงานของ Motor 
Insurance Working Group (2010) ระบุว่า วงเงินครอบคลุมความบาดเจ็บทางร่ายกายและและความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินสําหรับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ นอกยุโรปกว่า 70 
ประเทศ จํากัดวงเงินสําหรับความบาดเจ็บทางร่ายกายเท่านั้น การจํากัดวงเงินนั้นจะสะท้อนจากระดับเศรษฐกิจและ
นโยบายของแต่ละประเทศ จากรายงาน พบว่ามี 46 ประเทศ ที่ไม่มีการจํากัดวงเงินสําหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย 
และมีถึง 17 ประเทศที่ไม่มีการจํากัดวงเงินสําหรับการบาดเจ็บทางร่ายกายและความเสียหายต่อทรัพย์สิน สําหรับ
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โครงสร้างการคุ้มครองในการประกันภัยรถยนต์ตามรายงานของ Aeron-Thomas (2002) นั้น หลายประเทศมีการทํา
ประกันภัยในกรณีการบาดเจ็บของบุคคลที่ 3 รายปี ผ่านทางบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐ โดยส่วนใหญ่มีบริษัท
ประกันภัยเอกชนทําหน้าที่ดูแลในเร่ืองการทําประกันภัยแก่ผู้บาดเจ็บบุคคลที่ 3 ยกเว้นบางประเทศ เช่น คอสตาริก้า 
แอฟริกาใต้ รัฐวิคตอเรีย รัฐบริติชโคลัมเบีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งธุรกิจประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่นั้นมักจะมีผล
ประกอบการที่ขาดทุนทั้งในประเทศในกลุ่มที่มีรายได้สูง (High Income Countries: HICs) และประเทศในกลุ่มที่มี
รายได้ต่ํา (Low income Countries: LICs) 

ทั้งนี้ วิธีการส่งเสริมการทําประกันภัยนั้นส่วนใหญ่ใช้วธิีการบังคับใช้กฎหมายในการทําประกันภัยภาคบังคับ 
การเก็บภาษีการประกันภัยบุคคลที่ 3 และการสร้างแรงจูงใจสําหรับค่าเบี้ยประกัน (Premium Price) เพื่อส่งเสริม
การขับข่ีปลอดภัย ตามตารางที่ 5 เป็นต้น 

ตารางท่ี 5:  การสร้างแรงจูงใจสําหรับค่าเบี้ยประกัน (Premium Price) เพ่ือส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย 

ประเทศ 
ผู้มีอํานาจท่ี
รับผิดชอบ 

เบี้ยประกันผู้ขับขี่ 
/ยานพาหนะ 

ประสบการณ์
ขับรถ 

บทลงโทษใน
ด้านการเมา 

บทลงโทษใน
ด้านความเร็ว 

อัตราส่วนลดของ
การไม่เรียกเงิน
ประกัน (ร้อยละ) 

คอสตาริก้า รัฐ ยานพาหนะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 10 ต่อ1ปี 
กานา รัฐ ยานพาหนะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 
อินเดีย รัฐ ท้ังสองอย่าง ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 15 - 65 
แอฟริกาใต ้ รัฐ ระยะทาง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
รัฐบริตชิโคลัมเบีย 
(แคนาดา) 

รัฐ ยานพาหนะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 10 -45 

นิวซีแลนด ์ รัฐ ยานพาหนะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
สวีเดน เอกชน ท้ังสองอย่าง ม ี ม ี ม ี ม ี
สหราชอาณาจักร เอกชน ท้ังสองอย่าง ม ี ม ี ม ี 10 - 65 
รัฐวิคตอเรยี 
(ออสเตรเลีย) 

รัฐ ยานพาหนะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ที่มา: Aeron-Thomas (2002) 

การกําหนดความรับผิดชอบนั้น หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสําหรับความสูญเสียที่เกิดจาก
อุบัติเหตุรถยนต์แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ประเทศ HICs ส่วนใหญ่ไม่ใช้ระบบการพิสูจน์ถูกผิด (No-Fault 
System) ยกเว้นสหราชอาณาจักร ในขณะที่ประเทศ LICs ใช้ระบบการพิสูจน์ถูกผิด (Fault-Based System) ซึ่งมี
ข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันตามตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6:  ข้อดีและข้อเสียของระบบท่ีไม่มีการพิสูจน์ถูกผิด 

ระบบท่ีไม่มีการพิสูจนถ์ูกผิด 

ข้อดี ข้อเสีย 
ได้รับค่าสินไหมทดแทนรวดเร็ว ไม่มีค่าสินไหมทดแทนสําหรับอาการบาดเจ็บ

และความทนทุกข์ทรมาน 
ไม่ต้องเสียค่าจ้างทนาย ไม่มีแรงจูงใจให้เป็นผู้ขับข่ีรถยนตท่ี์ด ี
ลดจํานวนคดีความในศาล ค่าเบี้ยประกันมีราคาสูงข้ึนมากกว่าร้อยละ 25 
ไม่มีการสนับสนุนรถยนต์ท่ีไม่มี
การประกันภัย 

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนในด้านค่าเสียหาย
ทางเศรษฐศาสตร์มจีํากัด 

ที่มา: Aeron-Thomas (2002) 



(16) บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

การจ่ายค่าชดเชยเยียวยาแก่ผู้ประสบเหตุนั้น กลุ่มประเทศ HICs มีการปรับปรุงผลประโยชน์ชดเชยในทุกปี
โดยอ้างอิงจากดัชนีต่างๆ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค ในขณะที่กลุ่มประเทศ LICs รวมถึงบังคลาเทศไม่เคยปรับปรุงการ
ให้ผลประโยชน์ชดเชยตั้งแต่ปี 2526 

สําหรับการประกันภัยบุคคลที่ 3 ในประเทศไทยนั้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบเหตุที่เป็นบุคคลที่ 3 จะได้รับ
ค่าเสียหายทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด ซึ่งแสดงได้ดังตารางที่ 7 และเห็นได้ว่าค่าเสียหายดังกล่าวต่ํากว่าวงเงินที่
คณะกรรมาธิการสาธารณสุขปี 2550 เคยเสนอไว ้

ตารางท่ี 7:  การเปรียบเทียบค่าเสียหายเบื้องต้นและวงเงินคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 

รายการ บาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิต 
บาดเจ็บ-ทุพพลภาพ หรือ  
บาดเจ็บ-เสียชีวิต 

ค่าเสียหายเบื้องต้น 15,000 บาท 35,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท 
วงเงินคุ้มครองผู้ประกันภัยเมื่อรวมค่าเสยีหายเบื้องต้น 

กรณีปัจจบุัน  

ไม่เกิน 
50,000 บาท 

ไม่เกิน 200,000 บาท 

หมายเหต:ุ ผู้ประสบเหตุมีสิทธิรับค่าชดเชยรายวันสําหรับการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 
วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน 

ข้อเสนอคณะกรรมาธิการ
สาธารณสุข 2550 

ไม่เกิน 
50,000 บาท 

หรือ 
150,000 บาท 

100,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาล  

(ไม่เกิน 150,000 บาท) + 100,000 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบวงเงินดังกล่าวกับต่างประเทศ พบว่า วงเงินคุ้มครองที่เป็นความเสียหายต่อการบาดเจ็บต่อ
ร่างกายของประเทศไทยค่อนข้างต่ําและไม่มีวงเงินคุ้มครองสําหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ตามตารางที่ 8  

ตารางท่ี 8:  การเปรียบเทียบวงเงินคุ้มครองการประกันภัยบุคคลท่ี 3 ระหว่างไทยและต่างประเทศ 

ที่มา: Motor Insurance Working Group (2010) Normative and Management Characteristics of Motor Third Party Liability 
Insurance in the World. 

ประเทศ 
วงเงินประกันภัยต่อบุคคล 

ดอลลาร์สหรัฐฯ บาท 
อังกฤษ 31,400,000 942,000,000 
กรีซ 686,000 20,580,000 
ญี่ปุ่น ไม่จํากัด ไม่จํากัด 
เกาหล ี 57,000 1,710,000 
ไต้หวัน 47,000 1,410,000 
สิงคโปร ์ ไม่จํากัด ไม่จํากัด 
มาเลเซีย ไม่จํากัด ไม่จํากัด 
ฟิลิปปินส ์ 1,000 30,000 
อินโดนีเซีย 220 6,600 
ไทย 6,666 200,000 
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จํานวนการทําประกันภัย เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลของบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน) พบว่า 
จํานวนกรมธรรม์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ในช่วงปี 2543-2554 ในขณะที่เบี้ยประกันเฉลี่ยต่อจํานวนกรมธรรม์มีแนวโน้ม
ลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้  การเพิ่ม ข้ึนของกรมธรรม์มีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มข้ึนของกรมธรรม์
รถจักรยานยนต ์

เมื่อพิจารณาอัตราความเสียหายต่อเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ (Claim Ratio หรือ Loss Ratio) พบว่า ค่า 
Claim Ratio ของการประกันภัยภาคบังคับนั้นค่อนข้างต่ํา อยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 ในช่วงก่อนปี 2552 และเพิ่มข้ึน
ในปี 2553 ไปถึงเกือบร้อยละ 60 ซึ่งการเพิ่มข้ึนเกิดจากการมีวงเงินคุ้มครองที่สูงข้ึน ทั้งนี้ หากพิจารณาตามประเภท
รถแล้ว รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน รถบรรทุกและรถโดยสารเกิน 7 คน  มี Claim Ratio ที่ต่ํามาก ในขณะที่
รถจักรยานยนต์เพียงประเภทเดียวที่มี Claim Ratio ของการประกันภัยภาคบังคับที่สูงกว่าร้อยละ 60 แต่สําหรับ
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐอเมริกา นั้น Claim Ratio อยู่ที่ร้อยละ 60 - 80 ในขณะที่เบลเยียมและ
เยอรมัน ซึ่งอยู่ทีร้่อยละ 80 และเกือบร้อยเปอร์เซ็นต ์ตามลําดับ 

นอกจากนี้ การคิดค่าเบี้ยประกันของไทยยังขาดการกําหนดเบี้ยประกันเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการขับข่ีอย่าง
ปลอดภัย ซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศ 

ดังนั้น ระบบประกันภัยรถยนต์ของไทยควรมีการแก้ไขปัญหาที่ เกิดข้ึนทั้งในด้านความคุ้มครองค่า
รักษาพยาบาล วงเงินคุ้มครอง และการกําหนดเบี้ยประกันภัย ดังสรุปไว้ในตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9:  แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการได้รับการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประสบ
อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

1. ปัญหาการชดเชยค่ารักษาพยาบาลต้องรอพิสูจน์ถูกผิด 

แนวทางในการแก้ไข : ควรมีการชดเชยค่ารักษาพยาบาลโดยไมต่้องรอพิสูจน์ถูกผิด 
วิธีการดําเนินงาน - แก้ไขระเบียบของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

- แก้ไข/บงัคับใช้ พ.ร.บ. ขนส่งทางบก หมวดการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดจากการขนส่ง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ - บริษัทประกันภยั 

- สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
- ผู้ประกอบการรถโดยสาร (กรณีมกีารร่วมจา่ย) 

ข้อดี : ผู้ประสบภยัไดร้ับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน และสถานพยาบาลไม่มีปัญหาเรื่อง
การค้างชําระค่ารักษาพยาบาล ซึ่งยังมีปัญหาอยูเ่ป็นจํานวนมากในปจัจุบัน 

ข้อเสีย : เบี้ยประกันภัยอาจจะสูงข้ึนบ้าง ซึ่งต้องให้ผู้เก่ียวข้องกับการประกันภัยเป็นผู้นําไปคดิว่าจะทํา
อย่างไร และการออกแบบระบบรว่มจ่าย อาจทําให้ผู้ประกอบการมตี้นทุนสูงข้ึน 

2. ปัญหาการรวมวงเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลเข้าด้วยกันในการชดเชยค่าเสียหาย 
แนวทางในการแก้ไข : ควรมีการแยกเงินชดเชยกรณีเสยีชีวิตหรือทุพพลภาพ ออกจากค่ารักษาพยาบาล 
วิธีการดําเนินงาน - แก้ไขระเบียบของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

- แก้ไข พ.ร.บ. ขนส่งทางบก หมวดการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดจากการขนส่ง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ - บริษัทประกันภยั 

- สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
- ผู้ประกอบการรถโดยสาร (กรณีมกีารร่วมจา่ย) 

ข้อดี : ผู้ประสบภยัไดร้ับการชดเชยท่ีเปน็ธรรมมากยิ่งข้ึน และญาตผิู้ประสบภัยไดร้ับเงินชดเชย
เยียวยาในกรณีเสียชีวิตเป็นธรรมมากข้ึน เพราะบางกรณญีาตไิม่ไดร้ับเงินเลย 

ข้อเสีย : เบี้ยประกันภัยอาจจะสูงข้ึน และการออกแบบระบบร่วมจ่ายอาจทําให้ผู้ประกอบการมตี้นทุน
สูงข้ึน 



(18) บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

4. การเรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

การคํานวณมูลค่าชีวิตของคนเรานั้นไม่สามารถที่จะคํานวณออกมาเป็นราคาได้ ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ได้
เสนอวิธีการที่จะสามารถช่วยสะท้อนมูลค่าชีวิตของคนให้ใกล้เคียงที่สุด เพื่อประโยชน์ในการชดเชย เยียวยา 
ค่าเสียหายจากการเสียชีวิต โดยหลักการประเมินมูลค่าชีวิตนั้น ประกอบด้วย 2 หลักการ คือ หลักการคํานวณมูลค่า
ชีวิตจากค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินโดยคํานวณจากค่าเสียหายทางเศรษฐกิจ และหลักการคํานวณมูลค่าชีวิตจาก
ค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินโดยอาศัยการประเมินมูลค่าชีวิตในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่างกัน 

หลักการคํานวณมูลค่าชีวิตจากค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินนี้ นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ทฤษฎีทุนมนุษย ์
(Human Capital Approach: HCA) ซึ่งคํานวณจากหลักการที่ว่า มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากการ
ตายมีค่าเท่ากับมูลค่าของผลิตภาพในอนาคตที่สูญเสียไปของผู้ตาย (Lost Future Productivity) จึงเท่ากับมูลค่า
ปัจจุบันของรายได้ในอนาคตที่ผู้ตายจะได้รับหากเขามีชีวิตอยู่ โดยหลักการนี้จะสามารถแบ่งค่าเสียหายที่เกิดข้ึนเป็น 2 
แบบ คือ 1) ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนกับผู้ตาย และ 2) ความเสียหายทางเศรษฐกิจของผู้ที่เก่ียวข้อง 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาของวิธีนี้ ได้แก่ 1) การใช้รายได้ที่ผู้ตายอาจจะได้รับในการคิดนั้นไม่สะท้อนกับความเป็นจริง  
2) การทํากิจกรรมซึ่งไม่มีตลาดชัดเจน ทําให้มีความคลาดเคลื่อนในการคํานวณรายได้ 3) อัตราการเพิ่มข้ึนของค่าจ้าง
ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต และ 4) ช่วงเวลาการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

สําหรับหลักการคํานวณมูลค่าชีวิตจากค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินนั้น แม้จะทําได้ยากแต่เป็นการจัดทําเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการระมัดระวังที่เหมาะสมและเป็นบรรทัดฐานที่ได้ของสังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่บุคคลสร้างข้ึน และความสุขที่ได้จากการมีชีวิตด้วย (Hedonic Value) โดยวิธีที่นิยมใช้มี 3 วิธี ได้แก่  
1) วิธีการคํานวณโดยใช้ปีสุขภาวะ (Quality-Adjusted Life Year: QALY) 2) วิธีการคํานวณมูลค่าทางสถิติของชีวิต 
(Value of Statistical Life: VSL) และ 3) วิธีการคํานวณมูลค่าทางสถิติของอายุขัยที่เหลืออยู่ (Value Statistical 
Life Year: VSLY) 

การคํานวณด้วยวิธี QALY จะเป็นการหาจํานวนปีสุขภาวะของบุคคลนั้นๆ ซึ่งปีสุขภาวะหมายถึงปีที่สามารถ
มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ กล่าวคือเป็นการผสมผสานกันระหว่างปีที่มีชีวิตอยู่กับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสามารถคํานวณ
ได้จาก ค่าอรรถประโยชน์ในขณะที่มีสุขภาพระดับหนึ่งลบกับค่าอรรถประโยชน์ในขณะที่สุขภาพอีกระดับหนึ่ง ในการ
หาค่าอรรถประโยชน์นั้น จะทําการสอบถามจากแบบสอบถามซึ่งมีวิธีที่เป็นที่นิยม 3 วิธี คือ 1) วิธีการประเมินทาง
กายภาพ (Visual Analog Scale: VAS) ซึ่งเป็นวิธีที่วัดจากการให้ผู้ตอบเป็นคนประเมินคะแนนสุขภาพของตนเอง  
2) วิธีความเสี่ยงมาตราฐาน (Standard Gamble: SG) เป็นวิธีวัดโดยให้ผู้ตอบมีทางเลือก 2 ทาง โดยอาศัยหลักการที่
ทําให้อรรถประโยชน์ของภาวะสุขภาพมีค่าเท่ากับความน่าจะเป็นที่จะหายจากการรักษา และ 3) วิธีชดเชยเวลา 
(Time Trade off: TTO) เป็นวิธีวัดโดยให้ผู้ตอบมีทางเลือก 2 ทาง โดยทําให้ผู้ตอบมีความรู้สึกว่าทางที่เลือกทั้ง 2 
ทางให้ผลเหมือนกัน เมื่อสามารถหาค่า QALY ได้แล้วจะต้องทําการแปลงค่าเป็นมูลค่าชีวิต โดยนําไปคูณกับค่ากลาง
ค่าหนึง่ ซึ่งจะได้มูลค่าชีวิตของบุคคลนั้นออกมา 

สําหรับการคํานวณด้วยวิธ ีVSL เป็นการคํานวณ โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมในการลดความเสี่ยง
และเพิ่มความเสี่ยงกับชีวิตของบุคคล ผ่านทางการสอบถามความสามารถในการจ่ายของแต่ละบุคคล (Individual’s 
Willingness to Pay: WTP) วิธีการสํารวจ WTP ของแต่ละบุคคลนั้น ได้แก่ 1) วิธีการประเมินผลโดยคํานึงถึงความ
ต้องการจ่ายเป็นหลัก (Contingent Valuation) โดยวิธีนี้จะใช้การสัมภาษณ์เพื่อถามถึงความเต็มใจจ่ายโดยผ่านทาง
สินค้า หรือความเต็มใจที่ยอมรับเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ไม่ต้องการ โดยสามารถหาได้จากการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคสินค้า 2) วิธีการประเมินผลโดยคํานึงถึงความพึงพอใจที่จะแสดงออก (Revealed Preferences) โดยสามารถ
ดูได้จากข้อมูลที่สะท้อนความพึงพอใจ เช่น วิธีการเลือกการทํางานที่มีความเสี่ยงสูงกับอัตราค่าจ้างที่ได้รับ 3) วิธีการ
อภิมาน (Meta Analysis) ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (Analysis of Analyses) วิธีนี้เป็นวิธีการที่ให้ความ
สนใจผลของงานวิจัยในแต่ละงานวิจัยที่เป็นเร่ืองเดียวกันและมีลักษณะเฉพาะเหมือนกัน จากนั้นนํามาคํานวณหรือ
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เปรียบเทียบเพื่อหาค่ากลางที่ดีที่สุดจากงานวิจัยทุกฉบับ ซึ่งการสํารวจ WTP นี้ จะพบอุปสรรคในเร่ืองความสัมพันธ์
ระหว่างอายุกับ WTP 

ส่วนวิธีการคํานวณด้วยวิธี VSLY นั้นเป็นวิธีที่พัฒนามาจากมูลค่าทางสถิติของชีวิต โดยการให้ความสําคัญกับ
จํานวนปีที่จะมชีีวิตเหลืออยู่ของแต่ละบุคคล โดยอาศัยแนวความคิดที่ระบุว่า มูลค่าชีวิตของเยาวชนและผู้สูงอายุควร
มีค่าที่ต่างกัน ซึ่งวิธี VSLY สามารถคํานวณไดจ้ากการนําค่า VSL ร่วมกับจํานวนปีที่จะมีชีวิตเหลืออยู ่

ในแต่ละวิธีการคํานวณนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป แต่สําหรับงานวิจัยนี้ วิธี VSLY เป็นวิธีที่
เหมาะสมที่สุดในการสะท้อนมูลค่าชีวิตของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากวิธี HCA ไม่สามารถสะท้อนมูลค่า
ชีวิตได้ดีพอ เพราะไม่พบปัญหาในเร่ืองกิจกรรมที่ไม่มีตลาดชัดเจน เช่น แม่บ้าน หรือบุคคลที่ไม่มีรายได้ชัดเจน 
ในขณะที่วิธี VSL นั้น ไม่สามารถสะท้อนมูลค่าชีวิตให้ตรงกับอายุของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะได้ โดยหาก
พิจารณาโดยยึดประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก ผู้ที่อายุน้อยกว่ามีเวลาในการมีชีวิตและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้สูง
กว่าผู้ที่อายุสูงกว่า และสําหรับวิธี QALY นั้น เนื่องจากเป็นการคํานวณหาปีสุขภาวะและนําค่าที่ได้มาแปลงเป็นมูลค่า
ชีวิต ซึ่งทําให้ค่าที่ได้อาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าชีวิตของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะเท่าที่ควร  

นอกจากนี้ จากการทบทวนงานวิจัยของไทยเก่ียวกับการฟ้องละเมิด พบว่า ความรับผิดชอบทางละเมิด
เกิดข้ึนเมื่อการกระทําของบุคคลนั้นมกีารกระทําผิดทางละเมิด ซึ่งมีองค์ประกอบที่ไม่สามารถขาดองค์ประกอบใดได ้3 
ประการ ได้แก่ 1) ความเสียหาย (damage) 2) ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (causation) และ 3) การกระทํา
ดังกล่าวเป็นการกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (wrongful act)  

ค่าเสียหายจากการถูกละเมิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ตามลักษณะของความ
เสียหาย ได้แก่ ความเสียหายต่อชีวิต ความเสียหายต่อร่างกายและอนามัย ความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ ความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อเสรีภาพ และความเสียหายต่อสิทธิอ่ืนๆ ทั้งนี้ หลักการจ่ายค่าเสียหายตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) การเยียวยาให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่สภาพที่
เสมือนว่าไม่มีการทําละเมิดเกิดข้ึน ซึ่งผู้ประสบเหตุจะได้รับค่าเสียหายเชิงชดเชย และ 2) การลงโทษหรือป้องปราม
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยผู้ประสบเหตุจะได้ค่าเสียหายเชิงลงโทษซึ่งจะสูงกว่าค่าเสียหายเชิงชดเชย 

สําหรับการจ่ายค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เก่ียวข้องกับผู้โดยสารรถโดยสาร
สาธารณะเป็นหลัก สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ การกําหนดค่าเสียหายต่อร่างกายและอนามัยทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน และ 2) การคิดมูลค่าชีวิต 

การกําหนดค่าเสียหายต่อร่างกายและอนามัยที่เป็นตัวเงินนั้น สามารถแยกเป็นค่าเสียหายที่เกิดข้ึนแล้วโดย
พิจารณาหลักฐานการจ่ายจริงหรือหลักฐานอ่ืนๆ ที่นํามาแสดงเท่านั้น และค่าเสียหายในอนาคตของศาล เช่น ค่า
รักษาพยาบาลในอนาคต ค่าขาดรายได้ในอนาคต เป็นต้น สําหรับค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินนั้น ศาลไม่ได้อธิบาย
วิธีการคํานวณที่เป็นตัวเงินไว้ เพียงแต่กําหนดค่าเสียหายตามสมควรของการละเมิด ซึ่งคณะวิจัยตั้งข้อสมมติฐานว่า 
การกําหนดค่าเสียหายดังกลา่วข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้พิพากษาแต่ละท่าน 

ในขณะที่ การคิดค่าเสียหายต่อชีวิตนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 1) ค่าเสียหายที่ชดเชยให้แก่ความ
เสียหายที่ เกิดข้ึนกับตัวผู้ตาย เช่น ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาล และค่าขาดรายได้ก่อนช่วงเสียชีวิต และ  
2) ค่าเสียหายที่ชดเชยให้แก่ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับผู้ที่เก่ียวข้องกับตัวผู้ตาย เช่น ค่าขาดไร้อุปการะ สําหรับในส่วน
ของระยะเวลาขาดไร้อุปการะ คณะวิจัยตั้งข้อสมมติฐานว่า ศาลน่าจะกําหนดโดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก 2 ประการ
ควบคู่กันคือ อายุการทํางานที่เหลือของผู้อุปการะ (ผู้เสียชีวิต) และระยะเวลาที่ผู้ขาดอุปการะจะได้รับการอุปการะ
หากผู้อุปการะยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งแตกตา่งกันไปตามอายุของผู้ขาดไร้อุปการะ 

จากการวิเคราะห์ผลการเรียกร้องค่าเสียหายจากข้อมูลผู้ประสบเหตุของ มพบ. จํานวน 113 ราย โดย
สามารถรวมได้ 83 คดีนั้น พบว่า จํานวนคดีที่มีความเสียหายประเภทบาดเจ็บทั่วไปสูงที่สุด และคดีที่มีความเสียหาย



(20) บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

ประเภททุพพลภาพ และเสียชีวิตมีจํานวนน้อยที่สุด สําหรับค่าเสียหายเฉลี่ยของผู้ประสบภัยที่ทุพพลภาพนั้นมีค่าสูง
ที่สุด รองลงมาคือ ผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บสาหัส และผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บทั่วไป ตามลําดับ นอกจากนี้ ผู้
ประสบเหตุในทุกกรณีเลือกที่จะประนอมยอมความมากกว่าดําเนินคดีผ่านศาลชั้นต้น ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเสียหายที่ได้รับจากทั้ง 2 วิธีนั้น พบว่า ค่าเสียหายสําหรับผู้ที่ประนอมยอมความมีค่าสูงกว่าของผู้ประสบภัยที่เลือก
ดําเนินคดีผ่านศาลชั้นต้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

ในการตัดสินของศาลเพื่อกําหนดค่าเสียหายนั้นยังมีข้อจํากัด สําหรับข้อจํากัดสําหรับค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน
นั้นเป็นข้อจํากัดเก่ียวกับกฎหมาย เช่น กระบวนการพิจารณาคดีแพ่งของไทยเน้นระบบการกล่าวหามากกว่าการไต่
สวน การที่ไม่สามารถระบุค่าเสียหายที่ไม่ได้เรียกร้องหรือสิทธิที่จะสามารถแก้ไขคําพิพากษาได้ภายใน 2 ปี และ
ข้อจํากัดในการขาดหลักการหรือวิธีการคํานวณที่เหมาะสมในการกําหนดค่าเสียหายที่เกิดข้ึนแล้วและวิธีที่ศาลใช้ใน
การกําหนดค่าเสียหายในอนาคต ส่วนข้อจํากัดด้านการกําหนดค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินคือการที่กฎหมายไม่ได้
กําหนดให้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินและการขาดหลักหรือวิธีการคํานวณที่เหมาะสม 

5. กลไกการเชื่อมโยงความรับผิดชอบเพ่ือยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 

ปัญหาในการประกอบการรถโดยสารประจําทางในปัจจุบันนั้นเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมีสาเหตุมาจากลักษณะโครงสร้างการให้ใบอนุญาตประกอบการที่มีผลไปถึงความ
เป็นเจ้าของรถโดยสารสาธารณะยังมีความคลุมเครือ ทําให้เกิดปัญหาในการเรียกร้องค่าเสียหาย นอกจากนี้ ปัญหา
ดังกล่าวยังเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในการให้บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งสืบ
เนื่องมาจากการขาดความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

โครงสร้างการประกอบการรถโดยสารประจําทางจากงานศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(2553) ที่ศึกษาต้นทุนการประกอบการรถโดยสารประจําทางนั้น พบว่า จํานวนรถโดยสารประจําทางที่จดทะเบียน
ใหมร่ะหว่างปี 2549-2553 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ร้อยละ 36.42 ต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถตู้โดยสารประจําทาง เนื่องจากมี
การปรับเงื่อนไขใบประกอบการจากเดิมที่ใช้รถโดยสารขนาดใหญ่เป็นรถตู้โดยสารแทน 

การให้ใบอนุญาตการประกอบการขนส่งรถโดยสารประจําทางจะแบ่งเส้นทางการเดินรถออกเป็น 4 หมวด ซึ่ง
แสดงลักษณะของเส้นทางที่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็นหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 โดยเส้นทางในหมวด 1 และ
หมวด 4 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมดําเนินการได้ ในขณะที่หมวด 2 นั้น ให้สิทธิแก่ 
บขส. แต่เพียงผู้เดียว ส่วนเส้นทางหมวด 3 นั้น ทั้งเอกชนและ บขส. สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบการได ้

ผู้ประกอบการในประเทศไทยมีทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น บขส. ที่ดําเนินการในเส้นทาง
หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 ภูมิภาค และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งดําเนินการในหมวด 1 และ
หมวด 4 กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง นอกจากนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2555) 
ได้ศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ โดยได้กล่าวถึงโครงสร้างผู้ประกอบการรถโดยสาร
สาธารณะ ซึ่งพบว่ามกีารออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจําทาง 1 ฉบับต่อ 1 เส้นทาง ซึ่งอัตราการ
เพิ่มของใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจําทางระหว่างปี 2550-2554 คิดเป็นร้อยละ 0.20 ต่อปี ในขณะ
ที่อัตราการขยายตัวของจํานวนรถโดยสารสะสมระหว่างปี 2549-2553 คือ ร้อยละ 53.55 ต่อป ี

นอกจากนี้ ลักษณะการดําเนินกิจการของผู้ประกอบการรถโดยสารประจําทาง ในปี 2551 ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจําทางมีทั้งสิ้น 852 ราย และมีผู้ประกอบการรถร่วมทั่วประเทศทั้งสิ้น 33,580 
ราย แต่ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตมีจํานวนร้อยละ 59.74 ของจํานวนผู้ประกอบการทั้งหมด และมี
ผู้ประกอบการที่มีรถมากกว่า 30 คัน คิดเป็นร้อยละ 4.58 จึงทําให้เกิดปัญหาในเร่ืองผู้รับใบอนุญาตไม่ได้เดินรถด้วย



อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ: ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา (21) 

ตนเอง สําหรับผู้ประกอบการรถร่วมนั้น พบว่า ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรถเพียง 1 คัน มีจํานวนสูงถึงร้อยละ 94.07 
ของจํานวนผู้ประกอบการทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นรถตู้โดยสาร 

ดังนั้น การปรับปรุงระบบการให้ใบอนุญาตประกอบการที่มีความชัดเจนยิ่งข้ึน และการกําหนดการร่วมรับผิด
ของผู้ประกอบการทุกประเภท ทั้งที่มีใบอนุญาตและร่วมบริการให้ชัดเจน รวมถึงการสร้างระบบร่วมจ่ายระหว่าง
บริษัทประกันภัยกับผู้ประกอบการทั้งที่มีใบอนุญาตและร่วมบริการ จึงเป็นแนวทางที่ควรดําเนินการเพื่อยกระดับ
ความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 

สําหรับการปรับปรุงระบบการประกันภัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยนั้น แนวทางที่ควรดําเนินการ คือ การ
บังคับใช ้พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หมวด 4 การชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง เพื่อสร้างระบบร่วมจ่ายระหว่าง
บริษัทประกันภัยและผู้ประกอบการ แต่กฎกระทรวงที่บังคับใช้อยู่ ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2537) 
กําหนดการชดชยค่าเสียหายเบื้องต้น เท่ากับวงเงินคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งกรมการขนส่ง
ทางบก สามารถนํากระบวนการตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หมวด 4 การชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง มา
ใช้ประโยชน์ในการกําหนดวงเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้สูงกว่าที่กําหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและให้
เกิดกระบวนการชดเชยเยียวยาที่รวดเร็วกว่าการดําเนินการฟ้องร้องทางศาลได้ ซึ่งจะทําให้บริษัทประกันภัยในอนาคต
สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดนี้ได้ และระบบประกันทําหน้าที่เป็นเสมือนกลไกร่วมจ่ายเพื่อ
สร้างความระมัดระวังที่เพิ่มข้ึนแก่ผู้ประกอบการ 

นอกจากนี ้คณะวิจัยได้จัดทําการประชุมระดมความคิดจากผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อยกระดับความปลอดภัยของรถ
โดยสารสาธารณะ โดยผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) บริษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) มีความเห็นร่วมกันในเร่ือง การพัฒนา
ระบบการกําหนดเบี้ยประกันตามประสบการณ์การขับรถ และการกําหนดเบี้ยประกันเพื่อจูงใจให้เกิดการขับข่ีที่
ปลอดภัย ระบบร่วมรับผิดของผู้ประกอบการ การปรับปรุงวงเงินชดเชยโดยการเพิ่มวงเงินสําหรับค่ารักษาพยาบาล
รวมถึงการแยกวงเงินระหว่างค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทน การทําหน้าที่ของผู้ดูแลเร่ืองใบอนุญาต การ
ปรับปรุงคุณภาพของรถโดยสารสาธารณะและการปรับปรุงระบบรถตู้โดยสารสาธารณะ 

ดังนั้น คณะวิจัยจะสามารถสรุปปัญหาและเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบประกันภัยและการ
ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ได้ดังตารางที่ 10  

ตารางท่ี 10: สรุปปัญหาและแนวทางในการแก้ไขเพ่ือยกระดับการชดเชยเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุ 
รถโดยสารสาธารณะ 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. การชดเชยค่ารักษาพยาบาลต้องรอ
พิสูจน์ถูกผิด 

ควรมีการเพ่ิมวงเงินค่ารักษาพยาบาลท่ีคุ้มครอง และไม่ต้องรอพิสจูน์ถูกผิด 

2. การรวมวงเงินชดเชยและ 
ค่ารักษาพยาบาล 

ควรมีการแยกเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพออกจากค่า
รักษาพยาบาล 

3. ระยะเวลาในการเรยีกร้องค่าชดเชยใช้
เวลานาน 

สร้างกลไกการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดจากการขนส่งตาม พ.ร.บ. การขนส่ง
ทางบกให้ใช้เวลาสั้น และเพ่ิมวงเงินในระบบประกันภัยให้เป็นวงเงินข้ันต่ํา 
500,000 บาท 

4. การสร้างระบบการร่วมรับผดิของ
ผู้ประกอบการท่ีเกิดอุบัติเหต ุ

สร้างระบบร่วมจ่ายระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้ประกอบการ (ท้ัง
ผู้ประกอบการท่ีมีใบอนุญาตและรว่มบริการ) 

 



(22) บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

6. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การศึกษาคร้ังนี้ได้พบประเด็นที่น่าสนใจที่จะนําไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไขระบบประกันภัยและการ
ประกอบการรถโดยสารสาธารณะให้มีการเชื่อมโยงกัน และนําไปสู่การยกระดับความปลอดภัย โดยสามารถสรุป
ประเด็นปัญหาและเสนอแนะนโยบายได้ดังตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11:  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านการประกันภัย เพ่ือยกระดับความปลอดภัย 

1. ปัญหาการชดเชยค่ารักษาพยาบาลต้องรอพิสูจน์ถกูผิด 

แนวทางในการแก้ไข : ควรมีการชดเชยค่ารักษาพยาบาลโดยไมต่้องรอพิสูจน์ถูกผิด 

วิธีการดําเนินงาน - แก้ไขระเบียบของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
- แก้ไขหรือบังคับใช้ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หมวด 4 การชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดจากการขนส่ง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ - บริษัทประกันภยั 
- สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
- ผู้ประกอบการรถโดยสาร (กรณีมกีารร่วมจา่ย) 

ข้อดี: 
ผู้ประสบภยัได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน 
และสถานพยาบาลไมม่ีปัญหาเรื่องการค้างชําระค่า
รักษาพยาบาล ซึ่งยังมีปัญหาอยูเ่ปน็จํานวนมากในปัจจุบัน 

ข้อเสีย: 
เบี้ยประกันภัยอาจจะสูงข้ึนบ้าง ซึง่ต้องให้ผู้เก่ียวข้องกับการ
ประกันภัยเป็นผู้นําไปคดิว่าจะทําอย่างไร และการออกแบบ
ระบบร่วมจ่าย อาจทําใหผู้้ประกอบการมีต้นทุนสูงข้ึน 

2. ปัญหาการรวมวงเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลเข้าด้วยกันในการชดเชยค่าเสียหาย 

แนวทางในการแก้ไข : ควรมีการแยกเงินชดเชยกรณีเสยีชีวิตหรือทุพพลภาพ ออกจากค่ารักษาพยาบาล 

วิธีการดําเนินงาน - แก้ไขระเบียบของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
- แก้ไข พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หมวด 4 การชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดจากการขนส่ง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ - บริษัทประกันภยั 
- สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
- ผู้ประกอบการรถโดยสาร (กรณีมกีารร่วมจา่ย) 

ข้อดี: 
ผู้ประสบภยัได้รับการชดเชยท่ีเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน และ
ญาตผิู้ประสบภยัได้รับเงินชดเชยเยียวยาในกรณีเสยีชีวิต
เป็นธรรมมากข้ึน เพราะบางกรณญีาติไม่ได้รับเงินเลย 

ข้อเสีย: 
เบี้ยประกันภัยอาจจะสูงข้ึน และการออกแบบระบบร่วมจ่าย 
อาจทําให้ผู้ประกอบการมตี้นทุนสงูข้ึน 

3. ปัญหาระยะเวลในการเรียกร้องค่าชดเชยใช้เวลานาน 

แนวทางในการแก้ไข : สร้างกลไกการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดจากการขนส่งตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก 
: เพ่ิมวงเงินในระบบประกันภัยให้เป็นวงเงินข้ันต่ํา 500,000 บาท 

วิธีการดําเนินงาน - แก้ไขหรือบังคับใช้ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หมวด 4 การชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดจากการขนส่ง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ - บริษัทประกันภยั 

- ผู้ประกอบการรถโดยสาร 
ข้อดี: 
ผู้ประสบภยั และญาตผิู้ประสบภัยได้รับการเยียวยาอย่าง
รวดเร็ว 

ข้อเสีย: 
การมีภาระท่ีเพ่ิมข้ึนของกรมการขนส่งทางบกในการปรับปรุง
กฎระเบียบ 

 

 



อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ: ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา (23) 

4. ปัญหาการสร้างระบบการร่วมรับผิดของผู้ประกอบการท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

แนวทางในการแก้ไข : การสรา้งระบบร่วมรับผิดของผู้ประกอบการ ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหต ุ
วิธีการดําเนินงาน - แก้ไข พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หมวด 4 การชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดจากการขนส่ง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ - บริษัทประกันภยั 

- ผู้ประกอบการรถโดยสาร 
ข้อดี: 
ผู้ประกอบการมีความระมัดระวังมากข้ึน ซึ่งอาจทําให้เกิด
มาตรการป้องกันท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

ข้อเสีย: 
ผู้ประกอบการอาจมตี้นทุนสูงข้ึนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทําให้ภาระนั้น
ตกอยู่กับผู้ประกอบการท่ีร่วมบริการมากกว่าผู้ประกอบการท่ี
ได้รับใบอนญุาต 
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 บทท่ี 1 

 บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 

อุบัติเหตุทางถนน น ามาซึ่งความสูญเสียแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง ทั้งผู้ประสบเหตุ และญาติพี่น้องของผู้ประสบ
เหตุ ความสูญเสียที่เกิดขึ้น มีทั้งความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งมีทั้งการบาดเจ็บทาง
ร่างกาย ทั้งที่สามารถรักษาให้หายดังเดิมได้ และที่เป็นการบาดเจ็บที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้เป็นปกติ รวมถึงความ
บาดเจ็บและผลกระทบด้านจิตใจต่อทั้งผู้ประสบเหตุ และญาติพี่น้องของผู้ประสบเหตุ ในการเกิดอุบัติเหตุ โดยทั่วไป 
อาจจะเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือความประมาทเลินเล่อ ของผู้ขับขี่ยานพาหนะนั้นๆ โดยที่ผู้ขับขี่จะทราบถึงความเสี่ยงของ
การเกิดอุบัติเหตุนั้นระดับหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว การชดเชยเยียวยาจากอุบัติเหตุ ก็จะมาจากช่องทางที่หลากหลาย 
เช่น เงินประกันภัยอุบัติเหตุ เงินชดเชยจากกองทุนประกันสังคม ฯลฯ  

เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสาธารณะ ผู้ โดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ ย่อมเป็นบุคคลที่สามที่ได้รับความ
คุ้มครองจากประกันภัยภาคบังคับ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และถ้ารถโดยสาร
สาธารณะนั้นได้มีการท าประกันภัยเพิ่มเติม หรือที่เรียกว่าประกันภัยภาคสมัครใจ ก็จะได้รับวงเงินคุ้มครองการชดเชย
เยียวยาจากอุบัติเหตุนั้น เพิ่มเติมจากประกันภัยภาคบังคับ 

อย่างไรก็ดี การชดเชยเยียวยา จากอุบัติเหตุในกรณีของผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ มักประสบ
ปัญหาในการได้รับความช่วยเหลือหลายประการ ทั้งส่วนของการขาดความรู้เรื่องสิทธิของผู้โดยสารที่ประสบเหตุพึงได้รับ 
การชดเชยเยียวยาที่ไม่เป็นธรรมจากบริษัทประกันภัย และผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงการขาด
ค าแนะน าในกรณีที่เป็นคดีความฟ้องร้องในชั้นศาล 

ผลของอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ท าให้ความน่าเชื่อถือของระบบรถโดยสารลดน้อยลง ซึ่งส่งผลท าให้
ประชาชนหันไปเดินทางด้วยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 
อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความประมาทของพนักงานขับรถ ความไม่พร้อมของยานพาหนะ โดยบางสาเหตุ 
สามารถป้องกันได้ ถ้าผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะมีความระมัดระวังเพียงพอ ผลกระทบของอุบัติเหตุที่ส่งต่อให้กับ
ผู้โดยสาร ในบางครั้งที่ผู้ประกอบการประมาท ผู้ประกอบการเองก็มิได้มีส่วนเยียวยาโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดย
ปล่อยให้ระบบประกันภัยท าหน้าที่แทน ซึ่งส่วนนี้ ท าให้ขาดความเชื่อมโยงระหว่างความระมัดระวังของผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการขาดแรงจูงใจที่จะใช้ความระมัดระวังและมีส่วนท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งของผู้ประกอบการรายเดิม 

ประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณาคือ การชดเชยเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบัน มีความเหมาะสมหรือไม่ ทั้งใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ และค่าชดเชยอื่นๆ ซึ่งประเด็นการชดเชย
เยียวยานี้ ท าให้เกิดค าถามต่อเนื่องที่ว่า ระบบประกันภัยอุบัติเหตุในปัจจุบัน เหมาะสมกับผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
หรือไม่ ทั้งในส่วนของประกันภัยภาคบังคับและประกันภัยภาคสมัครใจ รวมไปถึง บทบาทของบริษัทประกันภัย ในการ
ยกระดับความปลอดภัยของการเดินทางทางถนน และประเด็นเรื่องกลไกการเชื่อมโยงความรับผิดชอบเพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 

งานวิจัยนี้ น าเสนอการศึกษาผลกระทบของอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประสบ
อุบัติเหตุ รวมถึงญาติพี่น้องของผู้ประสบอุบัติเหตุ และกระบวนการชดเชยเยียวยาในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
อุปสรรค และน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบต่อไป 



 2 บทน า 

1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตกำรวิจัย 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

(1) เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงความช่วยเหลือ/เยียวยา
และชดเชย ที่ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับ ซึ่งเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุรถโดยสาร
สาธารณะ 

(2) เพื่อให้ทราบถึงกลไกการเชื่อมโยงระหว่าง บริษัทประกันภัย และผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ 
ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย 

(3) เพื่อเสนอแนะนโยบาย อีกทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ และการ
ชดเชยเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

โดยขอบเขตการวิจัยประกอบไปด้วย 

(1) การศึกษาผลกระทบต่อผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถโดยสารสาธารณะและวิเคราะห์ถึงมูลค่าการชดเชย 
เยียวยา แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างเหมาะสม 

(2) การศึกษาบทบาทของบริษัทประกันภัยในการก าหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ และกลไกการ
เชื่อมโยงระหว่าง บริษัทประกันภัย และผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ในการพัฒนามาตรฐาน
ความปลอดภัย 

(3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ และการชดเชย
เยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

1.3 กรอบแนวคิดและวิธีกำรศึกษำ 

1.3.1 กรอบแนวคิด 

ประเด็นอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะที่งานวิจัยนี้สนใจ ประกอบไปด้วยสองส่วนหลัก ได้แก่ มาตรการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (ผ่านกลไกการประกันภัย) และ การช่วยเหลือเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ถึงแม้ว่างานวิจัยจะ
พิจารณาเน้นในส่วนของการประกันภัย แต่ผู้เกี่ยวข้องส่วนอื่น ก็มีบทบาทส าคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ และการ
ช่วยเหลือเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยที่กรอบแนวคิดหลักของการศึกษา สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ 1) 
มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และ 2) การช่วยเหลือ/เยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยที่หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในส่วน
ต่างๆ (Stakeholders) ที่เก่ียวข้องกับระบบประกันภัย และการประกอบการรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงหน่วยกู้ชีพ 
ที่ช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ สามารถแสดงได้ในกรอบแนวคิด ดังรูปที่ 1.1 
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รูปที่ 1.1:  กรอบแนวคิดของกำรวิจัยอุบัติเหตุรถโดยสำรสำธำรณะ – ผลกระทบ กำรประกันภัยและกำรชดเชยเยียวยำ 

 

 
 

ตามกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งแยกแนวทางการวิจัยออกเป็น 3 ส่วนหลัก (ดังแสดงในรูปที่ 1.2) 
ได้แก่  

1) การวิจัยผลกระทบต่อผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งจะมีการทบทวนงานวิจัยด้านการชดเชยเยียวยาของ
ต่างประเทศ การส ารวจผลกระทบต่อผู้ประสบอุบัติเหตุ และการวิจัยเก่ียวกับระบบที่ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด 
และที่ต้องพิสูจน์ถูกผิด 

2) การวิจัยกลไกการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะมีการ
ทบทวนงานวิจัยของต่างประเทศ และสัมภาษณ์ความเห็นของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ
เก่ียวกับ อุบัติเหตุและการประกันภัย 

3) การน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของด้านการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสม และข้อเสนอด้านกลไกการ
เชื่อมโยงระหว่าง บริษัทประกันภัย และผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ในการพัฒนามาตรฐาน
ความปลอดภัย 
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รูปที่ 1.2:  แนวทำงกำรวิจัย 
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1.3.2 ประเด็นกำรศึกษำ 

ค าถามส าคัญส าหรับโครงการวิจัยนี้ คือ 

1) การชดเชยเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เหมาะสมหรือไม่ 
 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาล 
 ค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ 

2) ระบบประกันภัยอุบัติเหตุในปัจจุบัน เหมาะสมกับผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะหรือไม่  ทั้งในส่วนของ
ประกันภัยภาคบังคับ และประกันภัยภาคสมัครใจ 

3) กลไกการเชื่อมโยงความรับผิดชอบเพื่อยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 

จากประเด็นค าถามข้างต้น สามารถพัฒนาเป็นประเด็นการศึกษา 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

1) ประเด็นด้านผลกระทบผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

ด้านผลกระทบผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะเป็นประเด็นปัญหาที่น่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องของ
การประกันภัยและน ามาซึ่งการเพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากต้นทุนในการเกดิ
อุบัติเหตุปัจจุบันค่อนข้างต่ าท าให้พนักงานขับรถขาดความระมัดระวังเท่าที่ควร แต่การมีการเพิ่มต้นทุนการ
เกิดอุบัติเหตุ เช่น ก าหนดค่าชดเชยต่างๆ จากการเกิดอุบัติเหตุให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยประเด็นนี้สามารถแสดง
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ให้เห็นถึงมูลค่าความเสียหายในการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยผลที่ได้คือหากผู้ประกอบการเห็นว่ามูลค่าความ
เสียหายในการเกิดอุบัติเหตุสูงมาก จะท าให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความส าคัญกับมาตรการด้านความ
ปลอดภัยมากข้ึน ทั้งด้านพนักงานขับรถและด้านยานพาหนะได้อีกทางหนึ่ง 

2) ประเด็นด้านการชดเชยเยียวยาต่อผู้ประสบอุบัติเหตุ – ปัญหา อุปสรรค  

ผู้ประสบอุบัติเหตุ มักได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยต่างๆ ตามที่บริษัทประกันภัย และ
ผู้ประกอบการจะเสนอให้ อย่างไรก็ดีกระบวนการชดเชยต่างๆ มักประสบปัญหาในทางปฏิบัติ ทั้งในส่วนของ
การเบิกจ่าย และจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสม ซึ่งในการวิจัยประเด็นนี้ จะมีการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ยังสามารถประมาณการค่าชดเชยและเยียวยาจากกลุ่ม
ตัวอย่างได้ในเบื้องต้น เพื่อหาค่าต่ าสุดของการชดเชย เยียวยาในแต่ละด้าน 

3) ประเด็นด้านกลไกการเชื่อมโยงความรับผิดชอบเพื่อยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของความเสียหายที่เกิดขึ้น คือ  บริษัทประกันภัยและ
ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ยังเป็นค าถาม คือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วผู้ประกอบการฯ 
ได้มีการปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ าซ้อนขึ้นอีก 
ในประเด็นวิจัยนี้ จะพิจารณาถึงกลไกการเชื่อมโยงความรับผิดชอบ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของรถ
โดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัทประกันภัย 
ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ และหน่วยงานก ากับดูแล (ทั้งกรมการขนส่งทางบก และต ารวจ) 

โดยสรุป ประเด็นการศึกษาข้างต้น ดังตารางที่ 1.1 

ตำรำงที่ 1.1:  ประเด็นกำรศึกษำและผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

แนวทำงกำรศึกษำ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ประเด็นด้านผลกระทบผู้ประสบอุบัติเหตรุถโดยสารสาธารณะ 

การศึกษาผลกระทบของผู้ประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศ 

ข้อมูลเชิงลึกในส่วนของผลกระทบของผู้ประสบอุบตัิเหตุ 
ทั้งผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และการด าเนินชีวิต 

การส ารวจผลกระทบของผู้ประสบอุบัติเหตรุถโดยสาร
สาธารณะในประเทศไทย 

การวิเคราะหผ์ลกระทบท้ังทางร่างกายและจติใจของผู้
ประสบอุบตัิเหตุและครอบครัว 

2. ประเด็นด้านการชดเชยเยยีวยาต่อผู้ประสบอุบัตเิหตุ – ปัญหา อุปสรรค  

การรวบรวมปัญหาการชดเชยเยียวยาต่อผู้ประสบอุบัติเหตุ แนวทางการปรับปรุงการชดเชยเยยีวยา 

การก าหนดค่าชดเชย/สินไหมที่ผูป้ระสบอุบตัิเหตุได้รับ การก าหนดค่าชดเชยที่เหมาะสม 

3. กลไกการเช่ือมโยงความรับผิดชอบเพื่อยกระดบัความปลอดภยัของรถโดยสารสาธารณะ 

ความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ประกอบการ
รถโดยสารสาธารณะ 

แนวทางการยกระดบัคุณภาพความปลอดภัยของรถโดยสาร
สาธารณะ จากการปรับปรุงระบบประกันภัย 
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1.3.3 ขั้นตอนกำรศึกษำ 

โดยขั้นตอนการศึกษา แบ่งได้เป็น 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การทบทวนงานวิจัยด้านประกันภัยอุบัติเหตุทางถนนในประเทศและต่างประเทศ 
2) การทบทวนงานวิจัยการชดเชยเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 
3) การออกแบบสอบถาม/ทดสอบแบบสอบถามส าหรับผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 
4) การเก็บข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะจากแบบสอบถาม (โดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) 
5) การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามด้านผลกระทบของอุบัติเหตุ 
6) การสัมภาษณ์บริษัทประกันและผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ 
7) การวิเคราะห์แนวทางการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทประกันและผู้ประกอบการฯ 
8) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
9) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเผยแพร่ทบทวนกลไกการก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบมาตรฐาน 

และการตรวจสภาพการใช้งานและบ ารุงรักษาของรถโดยสารในประเทศ 

1.3.4 แนวทำงกำรส ำรวจผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสำรสำธำรณะ 

ในการส ารวจผลกระทบของผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะนั้น คณะวิจัยจะท าการจัดท า
แบบสอบถาม โดยอ้างอิงจากแบบสอบถามของ FEVR (1997) และปรับปรุงให้เหมาะสมกับงานวิจัยนี้  

ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ทางคณะวิจัยจะท าการส ารวจผู้ประสบอุบัติเหตุ 2 ส่วน ได้แก่ 

1) กลุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุที่ได้รับการช่วยเหลือทางข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมาย จากมูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภค (มพบ.) ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา  

2) กลุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุจากฐานข้อมูลของ บริษัทขนส่งจ ากัด (บขส.) และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.)  

นอกจากการส ารวจด้วยแบบสอบถามแล้ว คณะวิจัยจะท าการคัดเลือกกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการ
วิเคราะห์เชิงลึก ถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในอนาคต 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผลของการวิจัย จะแสดงผลกระทบของอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ และการชดเชยและเยียวยาในปัจจุบัน 
และน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะก าหนดค่าชดเชยเยียวยาที่เหมาะสม รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการ
ชดเชยเยียวยาให้มีประสิทธิภาพ และกลไกการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ประกอบการรถโดยสาร
สาธารณะเพื่อก าหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ จากการปรับปรุงระบบ
ประกันภัย 

1.5 กำรบริหำรโครงกำรและองค์กรภำคี 

โครงการนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จะเป็นหน่วยงานหลักของโครงการวิจัย โดยบุคลากรหลัก
ของโครงการ เป็นบุคลากรประจ าของสถาบันฯ ได้แก่ 

ดร. อัมมาร สยามวาลา  นักวิชาการเกียรติคุณ 
ดร. สุเมธ องกิตติกุล  นักวิชาการ 
ดร. จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  นักวิชาการ 



บทท่ี 1  7 

ส่วนหน่วยงานภาคีในการให้ความร่วมมือในการวิจัย ได้แก่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ซึ่งได้ท าการให้ความ
ช่วยเหลือและแนะน าแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะมาเป็นเวลาหลายปี ท าให้สามารถเข้าถึงผู้ประสบ
อุบัติเหตุและทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ในกระบวนการช่วยเหลือเยียวยา รวมถึงข้อจ ากัดและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในโครงการวิจัยนี้ และทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ก็ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลและ
ความเห็นจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก ในฐานะผู้ก ากับดูแลระบบรถโดยสาร
สาธารณะ และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และ บริษัทขนส่งจ ากัด ในฐานะผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง 
รวมถึงผู้ประกอบการเอกชนต่างๆ 

1.6 องค์ประกอบรำยงำน 

ในรายงานฉบับสมบูรณ์มีองค์ประกอบของรายงาน ดังต่อไปนี้ 

บทที่ 1 
บทน า 

: เป็นส่วนที่กล่าวถึงที่มาของโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการด าเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้เห็นภาพรวมของ
โครงการและองค์ประกอบของการศึกษา 

บทที่ 2 
ผลกระทบผู้ประสบอุบัติเหต ุ
รถโดยสารสาธารณะ 

: เป็นส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 
ด้วยการทบทวนงานวิจัยของทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนออกแบบ
สอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหตุของไทย 
เพื่อที่จะน าปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงและเป็นแนวทางในการแก้ไขระบบ
การชดเชยเยียวยาอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะของไทย 

บทที่ 3 
การชดเชยเยียวยาต่อผู้ประสบ
อุบัติเหตุจากระบบประกันภัย 

: เป็นส่วนการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการชดเชยเยียวยาด้านการ
รักษาพยาบาลต่อผู้ประสบเหตุรถโดยสารสาธารณะจากการประกันภัยบุคคล
ที่ 3 โดยได้มีการศึกษาลักษณะของระบบประกันภัยบุคคลที่ 3 ในไทยและ
ต่างประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการได้รับการ
ช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประสบเหตุ เพื่อน าไปสู่แนวทางใน
การปรับปรุงและแก้ไขระบบประกันภัยดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

บทที่ 4 
การเรียกร้องค่าเสียหายจาก
อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

: เป็นส่วนการทบทวนงานวิจัยในต่างประเทศทางด้านความเสียหายต่อชีวิต 
และการคิดค่าเสียหายในคดีละเมิดของไทย พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ผลการ
ส ารวจที่เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสาร
สาธารณะที่ได้รับความช่วยเหลือจาก มพบ. เพื่อแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในกระบวนการเรียกร้องค่าเสียหาย พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเรียกร้องค่าเสียหาย 

บทที่ 5 
กลไกการเชื่อมโยงความรับผิดชอบ
เพื่อยกระดับความปลอดภัยของ 
รถโดยสารสาธารณะ 

: เป็นส่วนที่เก่ียวข้องกับการเสนอแนะกลไกการเชื่อมโยงความรับผิดชอบ เพื่อ
ยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ผ่านระบบการประกอบ 
การรถโดยสารประจ าทางและการประกันภัย ตลอดจนวิเคราะห์จากความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันภัยบุคคลที่ 3 
จากการประชุมระดมความเห็น 

บทที่ 6 
สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

: เป็นส่วนสรุปประเด็นที่ค้นพบจากการศึกษา ที่จะน าไปสู่การหาแนวทางใน
การแก้ไขระบบประกันภัยและการประกอบการรถโดยสารสาธารณะให้มีการ
เชื่อมโยงกัน เพื่อที่จะน าไปสู่การยกระดับความปลอดภัยผ่านการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 





 

 บทท่ี 2 
 ผลกระทบผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

การเดินทางภายในประเทศไทยในปัจจุบันพึ่งพิงการเดินทางทางถนนเป็นหลักทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์
ส่วนตัว รถตู้ รถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น การเดินทางทางถนนมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้นทุกเมื่อและ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว จะน ามาซึ่งความสูญเสียแก่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหตุอย่างไม่สามารถ
ประเมินค่าได้ ทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งที่สามารถรักษาให้หาย
ดังเดิมหรือไม่สามารถหายเป็นปกติได้ ผู้ประสบอุบัติเหตุอาจบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส ทุพพลภาพและถึงขั้นสูญเสียชีวิต  

อุบัติเหตุที่เกิดกับรถโดยสารสาธารณะเป็นอุบัติเหตุทางถนนที่ควรให้ความส าคัญยิ่ง เนื่องจากขนาดของรถที่
มีขนาดใหญ่ ท าให้มีความรุนแรงของอุบัติเหตุสูงและจ านวนคนที่อยู่ในรถที่มีจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย
อย่างมาก ประกอบกับผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนถูกผิดกับการเกิดอุบัติเหตุนั้น ส่วน
ใหญ่เป็นผู้มีรายได้ระดับต่ าถึงปานกลางท าให้ไม่สามารถรับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ แม้ว่าในปัจจุบันจะสามารถใช้สิทธิ
ตามความคุ้มครองของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้แล้วนั้น แต่ความเหมาะสมของจ านวนเงินในการ
ชดเชยเยียวยายังเป็นประเด็นที่มีปัญหา นอกจากนั้น สาเหตุส่วนใหญ่ในการเกิดอุบัติเหตุ มักจะมาจากผู้ขับขี่รถ
โดยสารสาธารณะและสภาพรถโดยสารสาธารณะเอง ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลของผู้ประกอบการรถโดยสาร อย่างไรก็
ตาม การบังคับให้ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั้นไม่สามารถท าได้ แต่สามารถหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบอุบัติเหตุได้ 

ดังนั้น เพื่อที่จะสามารถจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นและปรับปรุงความเหมาะสมในการชดเชยเยียวยาแก่ผู้
ประสบอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ ทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ และน าไปสู่ข้อ
เสนอะแนะเชิงนโยบายนั้น เนื้อหาในบทนี้ จะทบทวนงานวิจัยด้านผลกระทบของอุบัติเหตุทางถนนในต่างประเทศ 
อธิบายระบบการชดเชยเยียวยาอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะของประเทศไทย รายงานผลการส ารวจผู้ประสบ
อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ และระบุถึงความเหมาะสมในการชดเชยเยียวยา ดังนี้ 

2.1 การทบทวนงานวิจัยด้านผลกระทบของอุบัติเหตุทางถนน 

ประเทศในสหภาพยุโรป มีปัญหาเรื่องผลกระทบของอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะการเยียวยาผู้ประสบ
อุบัติเหตุ ซึ่งงานวิจัยโดย European Federation of Road Traffic Victims (FEVR, 1997) ซึ่งได้ท าการวิจัยเก่ียวกับ
เหตุผลที่ท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนมีคุณภาพชีวิตลดลง รวมถึงครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

งานวิจัยนี้ได้ท าการส ารวจผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน และครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน ผ่านเครือข่ายบริษัทประกันภัยใน 9 ประเทศ ในสหภาพยุโรป ได้แก่ เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมัน 
กรีซ เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร รวมทั้งหมด 1,364 ตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามส่งไปยังผู้ประสบอุบัติเหตุ และ/หรือ ครอบครัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ อย่างไรก็ดี การตอบกลับของ
แบบสอบถามมีอัตราการตอบกลับที่ต่ า ประมาณร้อยละ 10 – 20 ของแบบสอบถามที่ส่งออกไป ซึ่งเหตุผลอย่างหนึ่ง
ที่ผู้ประสบอุบัติเหตุไม่อยากตอบแบบสอบถาม เนื่องจากการตอบแบบสอบถาม จ าเป็นต้องถามเกี่ยวกับความเจ็บปวด
ทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งส่วนมากมักจะมีผลกระทบทางจิตใจมาก และผู้ประสบอุบัติเหตุรู้สึก
ถึงความเจ็บปวดนั้นและไม่อยากระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีก ท าให้ไม่อยากที่จะตอบแบบสอบถาม 

 



10 ผลกระทบผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

ในแบบสอบถาม แบ่งประเด็นในการส ารวจออกเป็น 7 มิติ ซึ่งแต่ละมิติ มีผลการส ารวจที่น่าสนใจดังนี้ 

 การช่วยเหลือและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุ (Initial support and information) 

จากการส ารวจ พบว่า ร้อยละ 80 ของผู้ประสบอุบัติเหตุ ระบุว่าได้รับการช่วยเหลือและข้อมูลเบื้องต้นที่
พอเพียง อย่างไรก็ดี ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย และข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ชัดเจน เช่น สาเหตุ 
และผู้ที่เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่ผู้ประสบอุบัติเหตุต้องการทราบ และผู้ประสบอุบัติเหตุยังต้องการที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายด้วย 

 กระบวนการกฎหมายที่เป็นคดีอาญา (Criminal proceedings) 

ในส่วนของการด าเนินคดีอาญา มากกว่าร้อยละ 89 ของครอบครัวผู้เสียชีวิต และร้อยละ 68 ของผู้ที่พิการ
หรือทุพพลภาพ ระบุว่าการด าเนินการทางกฎหมายไม่ได้รับความยุติธรรม โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 80 ระบุว่า 
ควรมรีูปแบบการลงโทษแบบทางเลือก เช่น การให้ผู้กระท าผิดใช้เวลากับครอบครัวผู้เสียชีวิต ท างานในโรงพยาบาล 
หรือเข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟู เป็นต้น 

 การประกันภัย และการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง (Insurance and civil claims) 

จากผลการส ารวจพบว่า มากกว่าร้อยละ 80 ของครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุไม่พอใจกับการด าเนินงานของ
บริษัทประกันภัย หรือจ านวนเงินค่าสินไหมที่บริษัทประกันภัยเสนอให้ และร้อยละ 95 ของครอบครัวผู้ประสบ
อุบัติเหตุ คิดว่าแต่งตั้งทนายเพื่อฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อค่าชดเชยทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุ จะเป็นสิ่งที่ควรกระท า 

 การรักษาพยาบาลการบาดเจ็บทางกายต่อผู้ประสบอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บ (Physical care 
given to the injured victim) 

จากการส ารวจ ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ทุพพลภาพจากอุบัติ เหตุ ระบุว่าสภาพทางร่างกายจะเข้าสู่สภาวะ
คงที่ประมาณ 3 ปี ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งระบุว่าสภาพทางร่างกายใช้เวลานานกว่า 3 ปี ในการเข้าสู่สภาวะคงที่ ซึ่ง
ความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน มีผลกระทบระยะยาว ท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุไม่
สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้  และผลกระทบกระเทือนที่เกิดขึ้นกับศีรษะ มักไม่ค่อยมีการยอมรับถึงผลกระทบมากนัก 
เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ผลกระทบอาจท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุซึ่งได้รับผลกระทบทางสมอง ไม่สามารถ
ท างานได้เป็นปกติ และอาจสูญเสียอาชีพการท างานหรือความสามารถในการท า งาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจของครอบครัว 

 ผลกระทบทางด้านจิตใจและร่างกายต่อผู้ประสบอุบัติเหตุ และครอบครัว (Psychological and 
physiological impact on victims and their relatives) 

ในการส ารวจพบว่า ผู้ประสบภัย และ/หรือ ญาติของผู้ประสบภัย เกิดผลกระทบทางสุขภาพจิต ดังนี้  

ปัญหาด้านการนอนหลับ  ร้อยละ 49 

ปัญหาปวดศีรษะ  ร้อยละ 55 

ปัญหาฝันร้าย  ร้อยละ 41 

ปัญหาสุขภาพทั่วไป ร้อยละ 58 

โดยที่ปัญหาเหล่านี้ ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงในช่วงเวลา 3 ปี หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบระยะยาวต่อสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย และ/หรือ ญาติของผู้ประสบภัย 
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 ผลกระทบต่อการใช้ชีวิต (Consequence on life) 

จากการส ารวจ พบว่า ประมาณ ร้อยละ 50 ของญาติของผู้ประสบอุบัติเหตุ และผู้ประสบอุบัติเหตุ มีการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เช่น ยากล่อมประสาท ยานอนหลับ ยาสูบ (บุหรี่) เครื่องดื่มแอลกอ
ฮอลล์ และยาชนิดอื่นๆ มากกว่าก่อนที่เกิดอุบัติเหตุ และผู้ประสบอุบัติเหตุเชื่อว่า เพราะอุบัติเหตุ ท าให้ความสัมพันธ์
ของชีวิตคู่มีปัญหามากข้ึน  นอกจากนี้ ความสามารถในการใช้ชีวิตให้มีความสุขแทบจะหายไปในช่วง 3 ปีแรกหลังจาก
การเกิดอุบัติเหตุ และผู้ประสบอุบัติเหตุมีปัญหาในเรื่องนี้ในระยะเวลานานกว่า 3 ปี ซึ่งผู้ประสบเหตุจ านวนมากระบุ
ว่าปัญหาในเร่ืองนี้เป็นปัญหาถาวร 

 ผลกระทบต่อการท างาน (Consequence on occupation) 

จากการส ารวจ ประมาณร้อยละ 60 ของญาติผู้เสียชีวิต และร้อยละ 80 ของญาติผู้ทุพพลภาพ และร้อยละ 
70 ของผู้ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ ต้องเปลี่ยนอาชีพการท างานเนื่องจากสถานการณ์บังคับ โดยในกลุ่มของผู้ที่ต้อง
สูญเสียอาชีพการท างาน ประมาณร้อยละ 65 ของญาติผู้เสียชีวิต และร้อยละ 33 ของญาติผู้ทุพพลภาพ และร้อยละ 
33 ของผู้ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ ด้วยเหตุผลทางด้านจิตใจ ในขณะที่เหลือเป็นเหตุผลทางด้านกายภาพ 

ผลการวิจัยนี้ น าเสนอ ข้อเสนอแนะการแก้ไขกฎระเบียบที่ส าคัญส าหรับสหภาพยุโรป เพื่อให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน ได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเป็นธรรม โดยมีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ 

- ให้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุที่ให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าแบบให้เปล่า ทั้งในด้าน 
ยารักษาพยาบาล สภาพจิตใจ สภาพสังคม และด้านกฎหมาย รวมถึงให้การสนับสนุนองค์กรอาสาต่างๆ 
ที่ให้ความช่วยเหลือข้างต้น 

- ปรับปรุงและทบทวนจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สะท้อนถึงค่าเสียหายที่แท้จริง 

- ให้หลักประกันด้านการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสม  

- ให้บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายเงินล่วงหน้า (เบื้องต้น) ให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ และ/หรือ ครอบครัว ให้
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เช่น ค่าปลงศพ ค่าขาดรายได้ หรือ ค่ารักษาพยาบาล 

- พิจารณาให้ส่วนหนึ่งของค่าชดเชยเยียวยา จ่ายโดยผู้กระท าผิด และผู้กระท าผิดควรถูกลงโทษด้วยการ
จ่ายค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายและค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ 

2.2 การชดเชยเยียวยาอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

การชดเชยเยียวยาผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะที่ประสบอุบัติเหตุของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น พึ่งพิง
ระบบการประกันภัยอุบัติเหตุบุคคลที่สามหรือที่เรียกว่าการประกันภัยภาคบังคับเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ประชาชนทั่วไป
ก็ยังมีสิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลและได้รับค่าชดเชยเยียวยาจากหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งสามารถแบ่งการประกันภัย
ออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ 1. การประกันภัยพื้นฐาน 2. การประกันภัยเพิ่มเติม  

2.2.1  การประกันภัยพื้นฐาน 

การประกันภัยพื้นฐานหมายถึง สิทธิพื้นฐานที่ผู้ประสบภัยทุกคนพึงมีในการประกันภัยตามข้อบังคับของ
กฏหมาย เช่น สิทธิจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กองทุนประกันสังคม ส านักงาน
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นต้น  

ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งก าหนดให้
เจ้าของรถทุกคัน (ยกเว้นรถบางประเภท) ต้องท าประกันภัย เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทประกันวินาศ
ภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถ ผู้ประสบภัยท าเรื่องร้องขอ
ไปที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทจะด าเนินการจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัย ค่าเสียหายที่บริษัทประกันวินาศภัย
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ต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยประกอบด้วยสองส่วน คือ ค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าเสียหายที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น 
ในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย ไม่ว่าผู้ประสบภัยจะเป็นฝ่าย
ถูกหรือฝ่ายผิดตามกฎหมาย อีกทั้งต้องจ่ายภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ประสบภัยร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้น 
ค่าเสียหายเบื้องต้นประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 15,000 บาท และกรณีที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจะได้รับไม่
เกิน 35,000 บาท ส่วนค่าเสียหายที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย
ฝ่ายถูกภายหลังจากที่มีการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมายแล้ว โดยจ่ายค่าเสียหายในกรณีบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 
35,000 บาท ส่วนกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพจะจ่ายเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 165,000 บาท โดยสรุป ผู้ประสบภัยที่เป็น
ฝ่ายถูกจะได้รับค่าเสียหายทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายในกรณีบาดเจ็บ และไม่เกิน 200,000 บาทต่อรายกรณี
เสียชีวิตและทุพพลภาพ แต่หากผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายผิดก็จะได้รับเพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ตามตารางที่ 2.1 

ตารางที ่2.1:   สิทธิที่ได้รับจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

 บาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิต บาดเจ็บ – ทุพพลภาพ หรือ 
บาดเจ็บ – เสียชีวิต 

ค่าเสียหายเบื้องต้น 15,000 บาท 35,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท 
วงเงินคุ้มครอง           
ผู้ประกันภัยเมื่อรวม
ค่าเสียหายเบื้องต้น  

ไม่เกิน 
50,000 บาท ไม่เกิน 200,000 บาท 

 

ส าหรับ ผู้ประสบภัยที่ไม่ได้รับการชดใช้จากบริษัทประกันวินาศภัย หรือประสบเหตุจากรถที่ไม่ได้จัดให้มี
ประกันภัย หรือไม่สามารถร้องเรียกค่าเสียหายจากที่ใดได้ เช่น ได้รับอุบัติเหตุจากรถชนแล้วหนี หรือเจ้าของรถที่ไม่จัด
ให้มีประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหาย เป็นต้น กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัย ผู้ประสบเหล่านี้จะได้รับเพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนค่าเสียหายที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นนั้น
จะไม่ได้รับ 

อย่างไรก็ดี  ส าหรับผู้ที่ ไม่ได้ใช้สิทธิจาก พ .ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลเกินวงเงินคุ้มครองจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้ประสบภัยสามารถใช้สิทธิพื้นฐานอื่นๆ ได้ 
เช่น กองทุนประกันสังคมและ สปสช. เพื่อให้ได้รับการชดเชยในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

2.2.2  การประกันภัยเพิ่มเติม  

การประกันภัยเพิ่มเติมคือ สิทธิเพิ่มเติมในการประกันภัยส าหรับผู้ประสบภัยที่นอกเหนือจากการประกันภัย
พื้นฐาน โดยเกิดจากการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยตนเองหรือหน่วยงานต่างๆ ตัวอย่างของการประกันภัยเพิ่มเติม เช่น 
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันภัยการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล การประกันชีวิต กองทุน
คุ้มครองการทุพพลภาพ สวัสดิการที่ท างาน เป็นต้น ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น เป็นการ
ตัดสินใจของเจ้าของรถในการท าประกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการเกิดอุบัติเหตุ 
ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะที่โดยสารบนรถที่ท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จะมีสิทธิเรียกร้องเงินชดเชยจาก
บริษัทประกันวินาศภัยเพิ่มเติมจากวงเงินคุ้มครองของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) อย่างไรก็ตาม 
ประชาชนทุกคนรวมถึงผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะยังมีทางเลือกในการลดภาระค่าใช้จ่ายจากการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่
จ ากัดเฉพาะอุบัติเหตุทางถนน คือการท าประกันภัยการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลหรือการท าประกันชีวิต ซึ่งต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยเพิ่มเติม นอกจากนั้น ผู้ประสบอุบัติเหตุในบางรายยังมีสิทธิได้รับการชดเชยและเยียวยา
จากสวัสดิการเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่ผู้ประสบภัยท างานอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นสวัสดิการของรัฐหรือของเอกชน 
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2.3 การส ารวจผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

2.3.1 แบบสอบถาม 

ในการส ารวจผลกระทบของผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะนั้น คณะวิจัยได้ท าการจัดท า
แบบสอบถาม โดยอ้างอิงจากแบบสอบถามของ FEVR (1997) และปรับปรุงให้เหมาะสมกับงานวิจัยนี้ โดยแบ่งหัวข้อ
ในแบบสอบถามออกเป็น 6 ส่วนคือ 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 3. ข้อมูลการ
ประกันภัย/การชดเชยเยียวยา/การให้ความช่วยเหลือ 4. ข้อมูลการด าเนินการทางคดี 5. ผลกระทบจากการเกิด
อุบัติเหตุที่ท่านได้รับ และความพึงพอใจผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ  6. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
เพิ่มเติม ซึ่งทั้ง 6 ส่วนนี้นอกจากศึกษาเร่ืองผลกระทบของผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะแล้ว ยังรวมถึงความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น การชดเชยเยียวยาจากทั้งบริษัทประกันวินาศภัยและผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทางด้วย โดย
แบบสอบถามแสดงในภาคผนวก ก 

ในการส ารวจและเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนั้น คณะวิจัยได้รับรายชื่อกลุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุ จากมูลนิธิ
เพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และบริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) จ านวน 257 รายชื่อ หลังจากนั้น คณะวิจัยได้ส่งรายชื่อทั้งหมด
ให้ฝ่ายเก็บข้อมูลภาคสนามท าการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประสบเหตุ หลังจากการสัมภาษณ์สิ้นสุดลงพบว่า ทีมภาคสนาม
สามารถเข้าถึงและเก็บข้อมูลได้ 142 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 71 จากเป้าหมาย 200 ตัวอย่าง) ตามตาราง 2.2  

ในการสัมภาษณ์พบปัญหาและอุปสรรค ท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด เช่น ผู้เสียหายปิดเครื่อง ฝาก
ข้อความ ตัดสายหรือไม่สามารถติดต่อได้ (ร้อยละ 35) การไม่มีเบอร์โทรศัพท์ส าหรับติดต่อประสานงาน (ร้อยละ 23) 
ผู้เสียหายเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้ว (ร้อยละ 19) เป็นต้น ตามรูปที่ 2.1  

ตารางที่ 2.2:  รายละเอียดการเก็บแบบสอบถาม 

รายละเอียดการเก็บแบบสอบถาม มพบ. บขส. รวมท้ังสิ้น 
ติดต่อได้สมบูรณ์ 97 45 142 
ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ส าหรับติดต่อประสานงาน 26 0 26 
ผู้เสียหายเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้ว  10 12 22 
เบอร์โทรศัพท์ยังไม่เปิดใช้บริการ  18 22 40 
ผู้เสียหายปิดเครื่อง/ฝากข้อความ/ตัดสาย/ไม่สามารถติดต่อได้  5 8 13 
ผู้เสียหายไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม, อื่นๆ  6 8 14 
จากจ านวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 162 95 257 

ที่มา: จากการส ารวจ 

รูปที่ 2.1 :   ประเด็นปัญหาในการเก็บข้อมูล 

 

ที่มา:   จากการส ารวจ 

ไม่มีเบอร์โทรศัพท์
ส าหรับติดต่อ

ประสานงาน , 23 

ผู้เสียหายเปลีย่น
เบอร์โทรศัพท์แล้ว , 

19 ผู้เสียหายปิดเครื่อง/
ฝากข้อความ/ตัด
สาย/ไม่สามารถ
ติดต่อได,้ 35 

เบอร์โทรศัพท์ยังไม่
เปิดใช้บริการ, 11 

ผู้เสียหายไม่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม, 12 
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2.3.2 ลักษณะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม 

คณะวิจัยได้รับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 142 ตัวอย่าง จากทีมส ารวจภาคสนามซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากรายชื่อ
ของ มพบ. 97 ตัวอย่าง และของ บขส. 45 ตัวอย่าง โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ประสบอุบตัิเหตุออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. ผู้ที่
ประสบเหตุเองจ านวน 115 ตัวอย่าง และ 2. ผู้ที่เป็นญาติของผู้ประสบเหตุจ านวน 27 ตัวอย่าง ตามตารางที่ 2.3 
นอกจากนั้น สามารถแบ่งได้ตามอาการบาดเจ็บของกลุ่มผู้ประสบเหตุ ทั้งเรื่องการเสียชีวิตที่มีจ านวน 22 ตัวอย่าง 
ทุพพลภาพ 7 ตัวอย่าง บาดเจ็บสาหัส 35 ตัวอย่างและบาดเจ็บทั่วไป 78 ตัวอย่าง และในแต่ละตัวอย่างยังมีความ
แตกต่างกันในเร่ืองของการสิ้นสุดของคดีความ ตามตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.3:   ลักษณะข้อมูลแยกตามแหล่งท่ีมาและประเภท  

 กรณีผู้ประสบเหตุ กรณีญาติผู้ประสบเหตุ รวม 
ข้อมูลจากมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 76 21 97 
ข้อมูลจากบริษัท ขนส่ง จ ากัด 39 6 45 
รวม 115 27 142 

ที่มา:   จากการส ารวจ 

ตารางที่ 2.4:   ลักษณะข้อมูลแยกตามอาการบาดเจ็บ 

อาการบาดเจ็บ 
 
 
ข้อมูล  

เสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บทั่วไป รวม 
คดีความ คดีความ คดีความ คดีความ 

สิ้นสุด
แล้ว 

ยังไม่
สิ้นสุด 

สิ้นสุด
แล้ว 

ยังไม่
สิ้นสุด 

สิ้นสุด
แล้ว 

ยังไม่
สิ้นสุด 

สิ้นสุด
แล้ว 

ยังไม่
สิ้นสุด 

กรณีผู้ประสบเหตุ 0 0 3 1 25 8 67 11 115 
กรณีญาติผู้ประสบเหตุ 12 10 2 1 2 0 0 0 27 
รวม 12 10 5 2 27 8 67 11 

142 
รวมทั้งหมด 22 7 35 78 

ที่มา:   จากผลการส ารวจ 

ส าหรับอายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างคือ 35.32 ปี โดยช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างตามตารางที่ 2.5 นั้น ร้อยละ 
30 อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี และประมาณร้อยละ 25 อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปีและอายุ 41-50 ปี นอกจากนั้นรายได้
ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างนี้อยู่ที่ 37,134 บาท แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้โดยสารรถโดยสาร
สาธารณะจากแบบสอบถามอยู่ในฐานะคนชั้นกลางและเป็นช่วงวัยท างาน 

ตารางที ่2.5:   ช่วงอายุผู้ประสบเหตุ 

ช่วงอายุ จ านวนผู้ประสบเหตุ ร้อยละผู้ประสบเหตุ 
0-10 4 3 
11-20 5 3 
21-30 36 25 
31-40 42 30 
41-50 37 26 
51-60 10 7 
61-70 8 6 
รวม 142 100 

ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 
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2.3.3 การรักษาพยาบาล 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ประสบเหตุเกือบทุกคนจะต้องเข้ารักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อที่จะ
รักษาบาดแผลและฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาเป็นดังเดิม ดังนั้น การให้ความสนใจในด้านการรักษาพยาบาลทั้งเร่ือง
ระยะเวลาในการรักษา ค่าใช้จ่ายและการชดเชยค่าใช้จ่าย จะช่วยให้เข้าใจและหามาตรการรองรับการรักษาพยาบาล
แก่ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะได้เป็นอย่างดี 

 ระยะเวลา 

ส าหรับกรณีของผู้ประสบเหตุในเร่ืองการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนั้น จากตารางที่ 2.6 พบว่า ผู้ประสบเหตุ
มากถึงร้อยละ 76 จะสามารถเริ่มท างานได้หลังเกิดอุบัติเหตุ 15 วัน และผู้ประสบเหตุจ านวนร้อยละ 54 จะต้องใช้
เวลามากกว่า 1 เดือนในการกลับมาท างานได้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 67.37 วัน การพักรักษาตัวของผู้ประสบเหตุนั้นจะมี 
2 ลักษณะ คือการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและการพักรักษาตัวที่บ้าน โดยผู้ประสบเหตุร้อยละ 30 พักรักษาตัวที่
โรงพยาบาล 0 วัน และร้อยละ 13 พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 1 วัน ส าหรับการพักรักษาตัวที่บ้านนั้นร้อยละ 42 พัก
รักษาตัวมากกว่า 30 วัน และร้อยละ 23 พักรักษาตัวอยู่ระหว่าง 16 -30 วัน และเมื่อรวมระยะพักรักษาตัวที่
โรงพยาบาลและที่บ้านเข้าด้วยกัน จะได้ระยะเวลาที่เร่ิมกลับมาท างานหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งผู้ประสบเหตุส่วน
ใหญ่ใช้เวลามากกว่า 1 เดือน 

ตารางที ่2.6:   ร้อยละผู้ประสบเหตุกับระยะเวลาในการพักรักษาตัวและกลับมาเร่ิมท างาน                   

   ร้อยละผู้ประสบเหตุ 
ระยะเวลา (วัน) 

พักรักษาตัวท่ี
โรงพยาบาล 

พักรักษาตัวท่ีบ้าน 
 

เร่ิมท างานหลังจากเกิด
อุบัติเหตุ 

0 30 9 1 
1 13 1 3 

2 - 5 19 2 5 
6 - 15 24 23 20 
16 - 30 6 23 17 

มากกว่า 30  8 42 54 
ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 

 การจัดการค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

การจัดการค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันวินาศภัย ตามวงเงินคุ้มครองจาก พ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และวงเงินประกันอื่นๆนั้น จากรูปที่ 2.2 โดยส่วนใหญ่โรงพยาบาลเป็นผู้ด าเนินการแทนผู้
ประสบเหตุ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76 เมื่อพิจารณาแยกรายปีก็จะพบว่าการด าเนินการโดยทางโรงพยาบาลนั้นปรับเพิ่มขึ้น
จากปี 2552 ถึงปี 2554 ตามรูปที่ 2.3     

รูปที่ 2.2:   วิธีการเคลมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล    

 

ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 

ด าเนินการเอง 
ร้อยละ 19 

โรงพยาบาล
ด าเนินการให ้
ร้อยละ 76 

ทั้ง 2 กรณี 
ร้อยละ 5 

วิธีการเคลมค่าใช้จ่าย 



16 ผลกระทบผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

รูปที ่2.3:   วิธีการเคลมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจ าแนกรายปี    

 
ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 

 การชดเชยจากค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหาย 

ส าหรับเงินค่ารักษาพยาบาล เมื่อแยกข้อมูลระหว่างข้อมูลจาก มพบ. และ บขส. กรณีผู้ประสบเหตุที่คดี
ความสิ้นสุดแล้วนั้น ผู้ประสบเหตุที่ได้รับข้อมูลจากทาง มพบ. ได้รับค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่ ากว่าทาง บขส. จาก
ตารางที่ 2.7 ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยของ มพบ. อยู่ที่ 62,303 บาท และจ านวนเงินชดเชยที่ผู้ประสบเหตุได้รับนั้นอยู่ที่ 
36,897 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ส าหรับกรณี บขส. นั้น ค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่ 54,452 บาท และผู้ประสบเหตุได้รับ
ชดเชย 50,570 บาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งเงินชดเชยนี้ได้รับมาจากหลายส่วน
ได้แก ่พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ภาคสมัครใจ คู่กรณี กองทุนประกันสังคม 

นอกจากนี้ ผู้ประสบเหตุมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องขอค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมได้หากไม่ได้รับ
ความยุติธรรมในการชดเชย ส าหรับจ านวนเงินชดเชยทั้งหมดที่ได้รับจากการรวมเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลและเงิน
ค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องจากศาลนั้น ผู้ประสบเหตุที่ได้รับข้อมูลจากทาง มพบ. ได้รับเงินชดเชยสูงกว่า จากตาราง
ที่ 2.7  ผู้ประสบเหตุจากทาง มพบ. ได้รับเงินชดเชยเฉลี่ย 145,697 บาท และ 106,886 บาท ส าหรับกรณี บขส. 
จ านวนเงินชดเชยที่ผู้ประสบเหตุที่ได้ข้อมูลมาจาก มพบ. ได้รับสูงกว่ากรณีของ บขส. นั้นเนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ประสบ
เหตุมีการฟ้องร้องต่อศาล เมื่อได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนมาจึงท าให้ได้จ านวนเงินชดเชยทั้งหมดสูงกว่ากรณี บขส. 

ตารางที่ 2.7:   ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยที่ได้รับทั้งหมด 

ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 
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ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

วิธีการเคลมค่าใช้จ่ายจ าแนกรายปี 

ผู้ประสบเหตุด าเนินการเอง โรงพยาบาลด าเนินการให ้ ทั้ง 2 วิธี 

กรณีผู้ประสบเหตุ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น 
 

ค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล 
 

เงินชดเชยทั้งหมดที่ได้รับ              
(ค่ารักษาพยาบาลรวมกับค่า

สินไหมทดแทนที่เรียกร้องจากศาล) 
กรณีข้อมูลจาก กรณีข้อมูลจาก กรณีข้อมูลจาก 

มพบ. บขส. มพบ. บขส. มพบ. บขส. 
จ านวนข้อมูลที่ม ี 27 22 27 22 52 22 
ค่าเฉลี่ย  (บาท) 62,303 54,452 36,897 50,570 145,697 106,886 
ค่าต่ าสดุ (บาท) 800 800 700 800 800 5000 
ค่าสูงสุด (บาท) 265,737 313,000 198,949 310,000 1,142,809 400,000 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 68,321 75,055 48,114 75,752 226,816 121,911 
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จากตารางที่ 2.8 เมื่อแยกการชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากการฟ้องร้องศาล
ตามอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นส าหรับกรณีที่คดีความสิ้นสุดแล้วนั้น พบว่าเงินชดเชยที่ได้รับทั้งหมดเฉลี่ยขึ้นอยู่กับอาการ
บาดเจ็บของผู้ประสบเหตุ โดยผู้ที่เสียชีวิตซึ่งมีจ านวน 10 ราย หลังจากตัดกรณีที่ได้รับเงินชดเชยสูงสุดและต่ าสุดออก 
ได้รับเงินชดเชยทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 526,404 บาท กรณีทุพพลภาพซึ่งมีข้อมูลเพียง 2 ราย ได้รับเงินชดเชยเฉลี่ย 
500,000 บาท กรณีบาดเจ็บสาหัสได้รับเงินเฉลี่ยเท่ากับ 241,669 บาท และกรณีบาดเจ็บทั่วไปได้รับเงินเฉลี่ยเท่ากับ
71,907 บาท   

ตารางที ่2.8:   แสดงเงินชดเชยที่ได้รับทั้งหมด (ค่ารักษาพยาบาล + ค่าสินไหมทดแทนที่ฟ้องร้องจากศาล) 

 เสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บสาหสั บาดเจ็บทั่วไป 

จ านวน 10* 2 24 50 
ค่าเฉลี่ย  (บาท) 526,404 500,000 241,669 71,907 
ค่าต่ าสุด (บาท) 142,967 300,000 16,440 800 
ค่าสูงสุด (บาท) 1,621,080 750,000 1,142,809 600,000 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 431,704 282,842 259,820 113,847 

หมายเหตุ: *ตัดกรณีที่ได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายสูงสุดและต่ าสุดออก 2 กรณี 
ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ  

2.3.4  ด้านคดีความ 

หลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วนั้น ผู้ที่เป็นฝ่ายผิดจะต้องเจรจากับผู้เสียหายเพื่อที่จะยุติเรื่องที่เกิดขึ้น โดยส่วน
ใหญ่มักจะเป็นการเจรจาต่อรองการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หากผู้เสียหายไม่สามารถตกลงกับผู้กระท าความผิดได้ 
เนื่องจากไม่พึงพอใจต่อค่าเสียหายที่ผู้เป็นฝ่ายผิดเสนอ ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะด าเนินการฟ้องร้องศาลในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายเพื่อให้เกิดความยุติธรรม 

 การยุติคดีความ 

จากรูปที่ 2.4 นั้นพบว่า คดีความร้อยละ 32 ยุติโดยการไม่ขึ้นศาล หมายถึง การที่ผู้เสียหายและผู้กระท า
ความผิดสามารถตกลงกันได้หรือมีการเจราจาประนอมยอมความกันเองที่สถานีต ารวจหรือโรงพยาบาล หากไม่
สามารถยุติคดีความได้ ผู้เสียหายจะมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาล โดยคดีความร้อยละ 26 ยุติที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล
โดยศาลจะแต่งตั้งตัวแทนจากศาล เพื่อเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงร่วมกัน หากไม่สามารถตกลงกันได้ 
การบรรลุข้อตกลงจึงต้องอาศัยหน้าที่ของศาล โดยคดีความร้อยละ 16 นั้น คดีความสิ้นสุดที่ศาลชั้นต้นหมายถึง การที่
ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว และไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขัดขวางการตัดสิน และร้อยละ 3 นั้นศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วแต่
จ าเลยอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ กรณีนี้เกิดขึน้จ าเลยไม่พอใจกับค าพิพากษาของศาลชั้นต้น ท าให้ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
อุทธรณ ์ 

เมื่อพิจารณาแยกข้อมูลระหว่างทาง มพบ. และ บขส. ตามรูปที่ 2.5 นั้น จะเห็นถึงความแตกต่างในระดับ
หนึ่ง กล่าวคือ ข้อมูลผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหตุที่ได้รับจากทาง มพบ. นั้น ร้อยละ 4 ไม่ขึ้นศาล ในทาง
กลับกันข้อมูลจากทาง บขส. นั้น ร้อยละ 94 ไม่ขึ้นศาล ความแตกต่างของผู้ประสบเหตุทั้ง 2 กลุ่ม ในการเข้าสู่
กระบวนการของศาลเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ เช่น จากตารางที่ 2.5 เงินชดเชยที่ผู้ประสบเหตุจากทาง มพบ. ได้รับนั้น
ต่ ากว่าค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงถึงร้อยละ 40 ซึ่งแตกต่างกับผู้ประสบเหตุจากทาง บขส. ที่ค่ารักษาพยาบาลกับ
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลต่างกันเพียงร้อยละ 8 หรือเกิดจากปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มผู้ประสบเหตุจาก มพบ. 
และบขส. ในรูปที่ 2.9 ที่แตกต่างกันซึ่งจะอธิบายในส่วนถัดไป จึงส่งผลให้ผู้ประสบเหตุที่ได้รับข้อมูลจากทาง มพบ. 
เลือกที่จะด าเนินการฟ้องร้องเพื่อใหต้นเองได้รับความยุติธรรม 
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รูปที ่2.4:   การยุติคดีความทุกกรณี 

ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 

รูปที ่2.5:   การยุติคดีความแยกตามแหล่งข้อมูล 

 

ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 

 ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย/เรียกร้องค่าเสียหาย 

การด าเนินคดีที่เข้าสู่ในกระบวนการของศาลนั้นจะต้องใช้ระยะเวลานานโดยขึ้นอยู่กับการสิ้นสุดในแต่ละ
ขั้นตอน จากข้อมูลกลุ่มผู้ประสบเหตุทั้งหมด 93 ราย ตามรูปที่ 2.6 นั้นพบว่า ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 
19.75 เดือน โดยในขั้นตอนการไกล่เกลี่ยที่สิ้นสุดแล้ว ในชั้นศาลนั้นมีระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 16.82 เดือนและ
กระบวนการสิ้นสุดที่ศาลชั้นต้นอยู่ที่ 23.62 เดือน หากพิจารณาเฉพาะข้อมูลจากผู้ประสบเหตุเท่านั้น ตามรูปที่ 2.7 
พบว่าระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 18.83 เดือนซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับกรณีรวมทั้งหมด ดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าหาก
เข้าสู่กระบวนการด าเนินการของศาลแล้วนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 18 เดือน ถึงคดีจะสิ้นสุด ทั้งนี้ ไม่รวม
ระยะเวลาในการจ่ายเงินหลังจากการตกลงเสร็จสิ้น  

ไม่ขึ้นศาล 
กระบวนการสิน้สุดที่
การไกล่เกลี่ยแล้ว 

กระบวนการสิน้สุดที่
ศาลชั้นต้น 

ศาลชั้นต้นพพิากษา
แล้ว จ าเลยอยู่

ระหว่างการอุทธรณ ์

กระบวนการไกลเ่กลี่ย
ยังไม่สิ้นสุด 

คดีความ 32.39 26.06 16.20 3.52 21.83 
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กระบวนการสิน้สุดที่
ศาลชั้นต้น 

ศาลชั้นต้นพพิากษา
แล้ว จ าเลยอยู่

ระหว่างการอุทธรณ ์

กระบวนการไกลเ่กลี่ย
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รูปที ่2.6:   ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยจากข้อมูลทั้งหมด 

ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 

รูปที ่2.7:   ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยเฉพาะกรณีผู้ประสบเหตุ 

 

ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการเรียกร้องค่าเสียหาย 

ในการเรียกร้องค่าเสียหายของกลุ่มผู้ประสบเหตุนั้น จากรูปที่ 2.8 ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ เรื่องความล่าช้า
ในการพิสูจน์ถูกผิดคิดเป็นร้อยละ 66.20 ของผู้ประสบเหตุทั้งหมดซึ่งส่งผลไปถึงเรื่องผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ปัญหาถัด
มาคือ อุปสรรคในเร่ืองค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายเพื่อติดต่อประสานงานคิดเป็นร้อยละ 48.59 ซึ่งอุปสรรคเกิดจากการที่
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ มักจะไม่มีใบเสร็จหรือหลักฐานที่ชัดเจน ท าให้ยากที่จะเรียกร้องเป็นค่าใช้จ่าย เรื่องความไม่เข้าใจใน
สิทธิความคุ้มครองอย่างชัดเจนก็เป็นปัญหาหนึ่งที่คิดเป็นร้อยละ 26.76 และปัญหาในการชดเชยเยียวยาที่เป็นการ
สงเคราะห์โดยใช้หลัก “ฐานานุรูป” มากกว่าจะตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรมด้านอื่นของผู้เสียหายที่ร้อยละ 22.54 ซึ่ง
ท าให้ผู้เสียหายรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร  

รูปที่ 2.9 พิจารณาแยกกรณีระหว่างข้อมูลจาก มพบ. และ บขส. ส าหรับกลุ่มผู้ประสบเหตุจาก มพบ. พบ
ปัญหาส าคัญในเรื่องความล่าช้าในการพิสูจน์ถูกผิดคิดเป็นร้อยละ 81.44 เนื่องจากกลุ่มผู้ประสบเหตุเกือบทั้งหมดใน
กลุ่มนี้ไม่สามารถยุติคดีความด้วยการเจรจาได้ ท าให้ต้องมีการด าเนินคดีเข้าไปสู่ในกระบวนการชั้นศาลเพื่อฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหาย ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าในเรื่องที่ผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ส าหรับกลุ่ม บขส. นั้น ปัญหา
ส าคัญคือเรื่องความไม่เข้าใจสิทธิความคุ้มครองอย่างชัดเจนและการต้องการจบปัญหาโดยเร็ว แม้ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมนั้น สะท้อนให้เห็นจากการที่กลุ่มผู้ประสบเหตุกลุ่มนี้ไม่ได้ด าเนินการในชั้นศาลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
มากเท่ากับกลุ่ม มพบ. 

กระบวนการส้ินสุดที่
การไกล่เกลี่ยในชั้นศาล

แล้ว 37 ราย 

กระบวนการส้ินสุดที่
ศาลชั้นต้น 23 ราย 

ศาลชั้นต้นพิพากษา
แล้ว จ าเลยอยู่ระหว่าง

อุทธรณ์ 5 ราย 
ระยะเวลาเฉลีย่ 

จ านวนเดือน 16.82 23.62 23.60 19.75 
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กระบวนการส้ินสุดที่
การไกล่เกลี่ยในชั้น
ศาลแล้ว 33 ราย 

กระบวนการส้ินสุดที่
ศาลชั้นต้น 18 ราย 

ศาลชั้นต้นพิพากษา
แล้ว จ าเลยอยู่ระหว่าง

อุทธรณ์ 4 ราย 
ระยะเวลาเฉลีย่ 

จ านวนเดือน 17.98 19.35 23.50 18.83 
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ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย 
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รูปที่ 2.8:   ปัญหาและอุปสรรคในการเรียกร้องค่าเสียหาย 

 

ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 

รูปที ่2.9:   ปัญหาและอุปสรรคในการเรียกร้องค่าเสียหายแยกตามแหล่งท่ีมาข้อมูล 

 
ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 

 การชดเชยจากค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่ได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันวินาศภัย ทั้งวิธีที่ด าเนินการผ่านกระบวนการ
ของศาลและไม่ผ่านกระบวนการของศาลนั้น มีค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยที่ได้รับแตกต่างกันออกไป จากการค านวณค่า
สินไหมทดแทนเฉลี่ยส าหรับกรณีผู้ประสบเหตุที่คดีความสิ้นสุดแล้วตามตารางที่ 2.9 พบว่าผู้ประสบเหตุที่ได้เข้าสู่
กระบวนการของศาลแล้วทั้งการไกล่เกลี่ย การพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ จะได้รับเงินชดเชยทั้งหมดสูง
กว่ากรณีที่ไม่เข้าสู่กระบวนการของศาล โดยผู้ประสบเหตุที่ไม่ขึ้นศาลได้รับค่าเงินค่าเสียหายเฉลี่ยอยู่ที่ 73,563 บาท 
ในขณะที่การข้ึนศาลที่กระบวนการสิ้นสุดที่การไกล่เกลี่ยแล้วนั้นได้รับค่าเสียหายเฉลี่ยอยู่ที่ 161,834 บาท และกรณีที่
สิ้นสุดที่ศาลชั้นต้นอยู่ที่ 108,703 บาท ในส่วนของขั้นตอนที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วจ าเลยอยู่ระหว่างอุทธรณ์นั้น
เนื่องจากข้อมูลที่มีเริ่มในช่วงปี 2552 เป็นต้นไป ท าให้มีความจ ากัดในเรื่องของข้อมูลในส่วนนี้ ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยที่
ค านวณอาจไม่สะท้อนกับความจริง 

ความล่าช้าใน
การพิสูจน์

ถูกผิด 

ค่าเดินทาง
และค่าใช้จ่าย

เพื่อติดต่อ
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ความ
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ตาม
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การชดเชยที่
เป็นธรรม 

การ
ติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยน

ข้อมูล
ระหว่าง… 

กลุ่มผู้ประสบเหต ุ 66.20 48.59 26.76 22.54 15.49 9.15 
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แม้จะไม่ได้การ
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ธรรม 

การ
ติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหวา่ง
ผู้เสียหาย 

มพบ. 81.44 52.58 20.62 16.49 14.43 8.25 

บขส. 33.33 40.00 40.00 13.33 40.00 11.11 

0.00 
20.00 
40.00 
60.00 
80.00 

100.00 

ร้อ
ยล

ะ 

ปัญหาและอุปสรรคในการเรียกร้องค่าเสียหาย 
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ตารางที ่2.9:   ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดของกรณีผู้ประสบเหตุในแต่ละระดับขั้นตอนของศาล 

 

 

 

 

 
 
 

ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 

ส าหรับกรณีผู้เสียชีวิตที่คดีความสิ้นสุดแล้วซึ่งได้สอบถามจากญาติผู้ประสบเหตุตามตารางที่ 2.10 พบว่า ค่า
สินไหมทดแทนทั้งหมดที่ได้รับของผู้เสียชีวิตนั้นมีค่าไม่สูงนัก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 526,404 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่า
สินไหมทดแทนส าหรับผู้เสียชีวิตระหว่างกรณีที่ขึ้นศาลที่มีตัวอย่าง 7 กรณี กับกรณีไม่ขึ้นศาลมีตัวอย่าง 3 กรณีนั้น
พบว่ามีค่าต่างกันอยู่ระดับหนึ่ง โดยค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ขึ้นศาลนั้นอยู่ที่ 594,863 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ไม่
ขึ้นศาลที่ได้รับ 366,666 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากจ านวนข้อมูลในแต่ละกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนจ ากัด จึงท าให้ไม่สามารถ
เห็นภาพที่ชัดเจนได้ จากการที่ค่าต่ าสุดส าหรับกรณีขึ้นศาลนั้นต่ ากว่าค่าต่ าสุดของกรณีที่ไม่ขึ้นศาลแสดงว่ามีโอกาสที่
การขึ้นศาลจะได้รับค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดน้อยกว่ากรณีไม่ขึ้นศาล อย่างไรก็ตาม การขึ้นศาลก็มีโอกาสที่จะได้รับ
ค่าสินไหมทดแทนสูงไปกว่ากรณีที่ไม่ขึ้นศาลมาก ดังเห็นได้จากการที่ค่าสูงสุดกรณีขึ้นศาลอยู่ที่ 1,621,080 บาท 
ในขณะที่ค่าสูงสุดกรณีไม่ขึ้นศาลอยู่ที่ 450,000 บาท  

ตารางที ่2.10:   ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดของผู้เสียชีวิตแยกกรณีขึ้นศาลและไม่ขึ้นศาล 

กรณผีู้เสยีชีวิต ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด
ทั้งขึ้นศาลและไม่ขึ้นศาล* 

ค่าสินไหมดทดแทนท้ังหมด
กรณไีม่ขึ้นศาล 3 ราย 

ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด
กรณีขึ้นศาล 7 ราย 

จ านวน 10 3 7 
ค่าเฉลี่ย  (บาท) 526,404 366,666 594,863 
ค่าต่ าสดุ (บาท) 142,967 200,000 142,967 
ค่าสูงสุด (บาท) 1,621,080 450,000 1,621,080 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 431,704 144,337 504,364 
หมายเหตุ:   *ตัดกรณีที่ได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายสูงสุดและต่ าสุดออก 2 กรณี 
ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 

2.3.5  การใช้สิทธิ/การรับเงินช่วยเหลือ เงินชดเชย จากการประสบอุบัติเหตุ 

คณะวิจัย ได้ท าการแบ่งแยกสิทธิต่างๆของกลุ่มผู้ประสบเหตุที่ได้รับจริงจากข้อมูลกลุ่มผู้ประสบเหตุของ 
มพบ. ทั้งหมด 97 ราย โดยในขั้นแรกแบ่งการใช้สิทธิในเรื่องการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบเหตุจากรถ
หรือไม่ ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้เป็น พ.ร.บ ภาคบังคับ อันหมายถึงเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคน โดยมีผู้ใช้สิทธิจาก 
พ.ร.บ. ฉบับนี้ 90 ราย และไม่ได้ใช้สิทธิ 7 ราย ตามรูปที่ 2.10 หากผู้ที่ใช้สิทธิจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีค่ารักษาพยาบาล
เกินวงเงินที่ก าหนดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ในกรณทีี่รถโดยสารสาธารณะคันที่โดยสารมามีการท ากรมธรรม์รถยนต์ภาค
สมัครใจไว้ ผู้โดยสารสามารถขอใช้สิทธิเพิ่มเติมได้ โดยมีทั้งสิ้น 21 คดีที่ขอใช้สิทธิเพิ่มเติม นอกจากนั้น ผู้ประสบเหตุ
ยังสามารถรับเงินช่วยเหลือ เงินชดเชยจากการประสบอุบัติเหตุจากหน่วยงานต่างๆได้ ทั้งสิทธิพื้นฐานและสิทธิเพิ่มเติม
เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนคุ้มครองการทุพพลภาพ คู่กรณีและสวัสดิการที่ท างาน เป็นต้น ส าหรับกรณีผู้ที่ไม่ได้
ใช้สิทธิจาก พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวนั้น ตามรูปที่ 2.11 จากแบบสอบถามมีผู้ได้รับเงินจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็น
สิทธิพื้นฐาน 3 คด ีและรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น 4 คดี   

กรณผีู้ประสบเหต ุ ไม่ขึ้นศาล กระบวนการสิ้นสดุ
ที่การไกลเ่กลี่ยแล้ว 

กระบวนการสิ้นสดุ
ที่ศาลชั้นต้น 

ศาลช้ันต้นพิพากษา
แล้วจ าเลยอยู่

ระหว่างอุทธรณ ์
จ านวน 40 33 18 4 

ค่าเฉลี่ย  (บาท) 73,563 161,834 108,703 39,166 
ค่าต่ าสดุ (บาท) 1,000 8,000 4,000 7,500 
ค่าสูงสุด (บาท) 450,000 700,000 1,142,809 100,000 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 113,733 202,039 271,853 52,698 
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รูปที่ 2.10:   สิทธิจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบเหตุจากรถของข้อมูลจาก มพบ. กรณีใช้สิทธิ 

ใช้สิทธิประกันภัยภาคสมัครใจ
(16 คดี)

พ.ร.บ. รถยนต ภาคบังคับ เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน ประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ

ใช้สิทธิ พ.ร.บ. ภาคบังคับ
(90 คดี)

รับเงินจาก 1 หน่วยงาน
(6 คดี)

รับเงินจาก 2 หน่วยงาน
(9 คดี)

-คู่กรณี กองทุนประกันสังคม (2 คด)ี
-สวัสดิการที่ท างาน กองทุนประกันสังคม (3 คด)ี
-กองทุนคุ้มครองการทุพพลภาพ
   สวัสดิการทีท่ างาน (1 ดค)ี
-กองทุนคุ้มครองการทุพพลภาพ เงินเร่ียไร (1 คด)ี

- คู่กรณี เงินเร่ียไร (2 คด)ี

-               
-                       
-                        

-                         
ใช้สิทธิประกันภัยภาคสมัครใจ

(2 คดี)

ใช้สิทธิประกันภัยภาคสมัครใจ
(2 คดี)

ใช้สิทธิประกันภัยภาคสมัครใจ
(1 คดี)

ประกันภัยพื้นฐาน ประกันภัยเพิ่มเติม

 
ที่มา:   จากการส ารวจ 

รูปที่ 2.11:   สิทธิจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบเหตุจากรถของข้อมูลจาก มพบ. กรณีไม่ใช้สิทธ ิ

เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน

ไม่ใชส้ิทธิ พ.ร.บ. ภาคบังคับ
(7 คดี)

รับเงินช่วยเหลือพ้ืนฐานจาก
หน่วยงานอ่ืน

(3 คดี)

-                         

ประกันภัยพื้นฐาน ประกันภัยเพิ่มเติม

รับเงินช่วยเหลือเพ่ิมเติม
(2 คดี)

รับเงินช่วยเหลือเพ่ิมเติม
(2 คดี)

-                       
-               

-                       
-                        

 
ที่มา:   จากการส ารวจ 
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กรณีแบบสอบถามเลขที่ 1078 

“ไม่ค่อยเข้าใจว่าท าไมไม่ใช้สิทธิ์จากประกันอุบัติเหตุ แต่มาใช้ประกันชีวิตส่วนตัวของตนเองรวมรายจ่าย
ค่ารักษาหมดไปกว่า 600,000 บาท ขาดแต่ค่าประกันสุขภาพที่เก็บประกันเข็มละ 1,000 บาท ปัจจุบันต้องรอการ
ตัดกระดูกแขน เนื่องจากสภาพร่างกายก่อนหน้านั้นไม่แข็งแรงพอจะรับการผ่าตัด ทุกข์ใจและเกลียดสภาพร่างกาย
มาก โดยเฉพาะแขนที่ตัดเนื้อมาปะให้เต็ม ลูกกลัวพ่อในช่วงแรกเพราะแขนน่ากลัวแต่ตอนนี้เร่ิมดีขึ้นบ้างแล้ว แฟน
ก็ระหองระแหงจากร่างกายที่มีแผลเป็น ปัจจุบันต้องย้ายงานย้ายต าแหน่งเพราะท างานหนักแบบเดิมไม่ได้ ยกของ
หนักไม่ได้ แขนไม่มีกล้ามเนื้อเหลือมากนัก เงิน OT เลยไม่มีรายได้ลดร้อยละ 50” 

2.3.6  ผลกระทบของผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

การประสบอุบัติเหตุนั้นสร้างผลกระทบแก่ผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหตุเป็นอย่างมาก ดังเช่น  กรณี
แบบสอบถามเลขที่ 1078 กล่อง 2.1 นั้น จะเห็นได้ชัดว่าได้รับผลกระทบตั้งแต่ในด้านกรณีการใช้สิทธิตาม พรบ. 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ด้านสภาพร่างกายและจิตใจ ด้านการด าเนินชีวิต และด้านหน้าที่การงาน หากพิจารณา
ผลกระทบที่เกิดกับผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหตุแยกตามแต่ละด้านต่างๆจะได้ดังนี้ 

กล่องที่ 2.1:   แบบสอบถาม 1078 

 

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทางร่างกายและจิตใจ 

ในด้านผลกระทบที่เกิดกับทางร่างกายและจิตใจ จากตารางที่ 2.11 นั้น ผู้ประสบเหตุจะได้รับผลกระทบทาง
ร่างกายเป็นหลัก ส่วนญาติผู้ประสบเหตุได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ โดยผู้ประสบเหตุที่ได้รับผลกระทบทางด้าน
ร่างกายจากการประสบอุบัติเหตุ เช่น ปวดมือ ปวดขา ปวดคอและปัญหาสุขภาพด้านการเดิน ความคล่องแคล่ว เป็น
ต้น คิดเป็นจ านวนร้อยละ 62 และญาติผู้ประสบเหตุคิดเป็นร้อยละ 77 ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสภาพจิตใจจากการ
ที่ญาติประสบอุบัติเหตุ เช่น การสูญเสียความสามารถในการด าเนินชีวิต มีสภาพจิตใจแย่ อารมณ์ไม่ปกติและที่แย่ที่สุด
คือเศร้าโศกจนเสียชีวิตตามดังตารางที่ 2.12 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ FEVR (1997) ที่ผู้ประสบเหตุหรือญาติผู้
ประสบเหตุได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิต 

ตารางที่ 2.11:   ผลกระทบจากการประสบอุบัติเหตุ 

ผลกระทบจากการประสบอบุัติเหตุ ผู้ประสบเหตุ ญาติผู้ประสบเหตุ 
ผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ผู้ประสบเหตุที่ระบุว่าตนเองได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายจากการประสบ
อุบัติเหตุ เช่น ปวดศรีษะ ปัญหาสขุภาพ เป็นต้น 

ร้อยละ 62 ร้อยละ 77 

ผลที่เกิดขึ้นต่อการด าเนินชีวิต 
ผู้ประสบเหตุที่ระบุว่าต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการบ าบดัอาการทางด้านร่างกาย ร้อยละ 31 ร้อยละ 11 
การประสบอุบัติเหตุส่งผลท าให้ความสัมพันธ์กับบุคคลเปลี่ยนแปลงไป  ร้อยละ 10 ร้อยละ 40 
สถานะของครอบครัว เช่น การแยกกันอยู่กับภรรยา หย่าร้าง ย้ายบ้าน ร้อยละ 7 ร้อยละ 33 
ผู้ประสบเหตุระบุว่าไม่สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้เหมือนก่อน ร้อยละ 37 ร้อยละ 48 
ผลที่เกิดขึ้นต่อหน้าที่การงาน 
ผู้ประสบเหตุต้องเปลี่ยนอาชีพจากการประสบอุบัติเหตุ ร้อยละ 15 ร้อยละ 18 
ผู้ประสบเหตุจะต้องออกจากงานจากการประสบอุบัติเหตุ ร้อยละ 10 ร้อยละ 11 

ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 
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ตารางที ่2.12:   ผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ 

เลขที่
แบบสอบถาม 

ผลกระทบทางด้านร่างกายและจติใจส าหรับการประสบอุบัติเหตุของกลุ่มผู้ประสบเหตุ 
 

1055 การเดินยังขัดๆเจ็บตามไหล่และข้อเท้าไม่ทราบสาเหตุ ข้อเท้าเจ็บแปล็บๆ 
ครอบครัวมีความเครียดกับสุขภาพที่ย่ าแย่ของตนเอง 

2032 พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์นานไม่ได้ จะปวดคอมาก เวลาหันหน้าต้องหันไปท้ังตัว หันเฉพาะคอไม่ได้ 
2044 เวลาอากาศเย็นจะมีอาการปวดขา เดินไกลมากไม่ได้ มีอาการขาลีบ เดินเอียงขวาเหมือนจะมีปญัหาการ

ทรงตัวไมไ่ด ้
1067 เนื่องจากเสียสามีไปท าให้ต้องท างานหนักขึ้น ส่งผลให้สภาพจิตใจแย่ ภาระค่าใช้จ่ายในบ้านเครียดมาก 
1053 ครอบครัวสูญเสียรุนแรงทางสภาพจิตใจเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นผู้สร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้แก่บ้าน 

ภรรยาร้องไห้บ่อยมากและลูกยังไม่เข้าใจว่าพ่อหายไปไหนและลูกก็เป็นเด็กที่พัฒนาการทางสมองช้ากว่า
เด็กปกติ 

1051 หลังเกิดเหตุมารดาซึมเศร้า ผอมลง คิดถึงพี่สาวที่จากไปเพราะพี่สาวเคยเป็นคนดูแลมารดาคนเดียว 
ปัจจุบันมารดาต้องมารักษาตัวให้แพทย์ตรวจท่ีกรุงเทพฯ 

1047 ที่บ้านมีเพียงพ่อแม่ที่ชราภาพอายุ 70 ปี น้องสาวที่เป็นอัมพฤกษ์ขยับตัวไม่ได้ หลังจากผู้ประสบเหตุ
เสียชีวิตไม่นาน น้องสาวก็เสียชีวิตตามไปด้วย (เดิมผู้ประสบเหตุดูแลน้องสาวท่ีป่วยแทนพ่อแม่) สภาพจิตใจ
ที่บ้านแย่มาก 

ที่มา:   จากการส ารวจ 

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการด าเนินชีวิต 

ทั้งผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหตุ ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการด าเนินชีวิตในหลายเรื่อง เช่น 
ผลกระทบที่ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการบ าบัดอาการทางด้านร่างกายจากอุบัติเหตุ ผลกระทบทางด้าน
ความสัมพันธ์กับทั้งบุคคลและครอบครัว รวมถึงผลกระทบที่ท าให้ไม่สามารถกลับมาด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
จากตารางที่ 2.11 ผู้ประสบเหตุร้อยละ 37 และญาติผู้ประสบเหตุร้อยละ 48 ระบุว่า ไม่สามารถกลับมาด าเนินชีวิต
อย่างมีความสุขเหมือนก่อนหน้าที่จะประสบอุบัติเหตุ นอกจากนั้น จ านวนผู้ประสบเหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใน
การบ าบัดอาการทางด้านร่างกายจากการประสบอุบัติเหตุนั้น คิดเป็นร้อยละ 31 สูงกว่ากรณีญาติผู้ประสบเหตุที่มี
เพียงร้อยละ 11 ในขณะที่ FEVR (1997) พบว่า ญาติของผู้ประสบเหตุร้อยละ 50 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อบ าบัด
อาการต่างๆ ซึ่งอาการของผู้ประสบเหตุเป็นไปดังตารางที่ 2.13  

ตารางที ่2.13:   การกลับมาด าเนินชีวิตเหมือนเดิมและค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 

เลขที่
แบบสอบถาม 

การกลับมาด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนก่อนหน้าท่ี
จะประสบอุบัติเหตุ 

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการบ าบัดอาการ
ทางด้านร่างกายจากอุบัติเหตุ 

1093 หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ท างานไม่ได้เลยทั้ง 2 คน ปัจจุบันเพิ่ง
กลับมาท างานกันได้ 3 เดือนเท่านั้น สมองก็เบลอง่าย 
ความจ าสั้นลงไม่รู้ว่ามาจากอุบัติเหตุหรือไม่ 

จ้างลูกจ้างมาช่วยงานอีก 1 คน 

1030 อุบัติเหตุท าให้ร่างกายฟกช้ า ด าเนินชีวิตตามปกติไม่ได้ นอน
ตะแคงไม่ได้ แขนขยับได้ไม่เป็นปกติ เส้นประสาทฉีกขาด 
บริเวณตายังมีรอยแผลเป็นอยู่  ท างานหนักไม่ได้ การ
เดินทางเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน 

รายจ่ายสูงขึ้นจากค่าเดินทาง 
 

1064 ระบุว่าก่อนหน้านี้อยู่กันกับพ่อ แม่ และลูกชาย แต่พอเกิด
เหตุท าให้แม่ต้องมาดูแลตนเอง จนกระทั่ง 6 เดือนที่แล้วแม่
หกล้มหงายหลังท าให้ต้องเข้าพักรักษาตัวที่ ร .พ. นาน 2 
เดือนและมีการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นผลให้เสียชีวิต 

 

ที่มา:   จากการส ารวจ 
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ในเร่ืองความสัมพันธ์กับบุคคลและผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนั้น ญาติผู้ประสบเหตุจะประสบปัญหามากกว่า
กรณีผู้ประสบเหตุ ตามตารางที่ 2.11 โดยจ านวนร้อยละ 40 นั้น ความสัมพันธ์กับบุคคลได้เปลี่ยนแปลงหลังจาก
ประสบอุบัติเหตุ และร้อยละ 33 มีผลต่อครอบครัวซึ่งเป็นไปตามงานวิจัยของ FEVR (1997) โดยมีปัญหาด้าน
ความสัมพันธ์ตามตารางที่ 2.14  

ตารางที ่2.14:   ความสัมพันธ บุคคลและสถานะครอบครัว 

เลขที่
แบบสอบถาม 

ความสัมพันธ กับบุคคล สถานะครอบครัว 

1049 สัมพันธภาพในครอบครัวเริ่มมีความขัดแย้ง
บ้าง จากความหงุดหงิดจากสภาพอาการ
เจ็บป่วย  

 

1078 ลูกกลัวพ่อในช่วงแรกเพราะแขนน่ากลัวแต่
ตอนนี้เริ่มดีขึ้นบ้างแล้ว แฟนก็ระหองระแหง
จากร่างกายท่ีมีแผลเป็น 

 

2022  ความรู้สึกในครอบครัวมีปัญหาระหองระแหงกันบ้าง
หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้น  

ที่มา:   จากการส ารวจ 

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน้าที่การงาน 

นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 2 ด้านนั้นแล้ว ยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน้าที่การงาน จากตารางที่ 2.11 ผู้
ประสบเหตุร้อยละ 15 และญาติผู้ประสบเหตุร้อยละ 18 ต้องเปลี่ยนอาชีพจากการประสบอุบัติเหตุ ในขณะที่ FEVR 
(1997)  ระบุว่าร้อยละ 60 ของญาติผู้เสียชีวิตและร้อยละ 80 ของญาติผู้ทุพพลภาพและร้อยละ 70 ของผู้ทุพพลภาพ
จากอุบัติเหตุต้องเปลี่ยนอาชีพการท างาน โดยการเปลี่ยนอาชีพของผู้ประสบเหตุนั้น มีลักษณะตามตารางที่ 2.15 

ตารางที ่2.15:   การเปลี่ยนอาชีพ 

เลขที่
แบบสอบถาม 

อาการเจ็บป่วย การเปลี่ยนอาชีพ 

1041  เดิมมีอาชีพนวดแผนโบราณ แต่หลังอุบัติเหตุท าให้ต้อง
เปลี่ยนอาชีพ 

1074 ได้รับบาดเจ็บกระดูกสะโพกอักเสบ กล้ามเนื้อ
และเส้นเอ็นอักเสบแล้ว ยังต้องรับการบ าบัด
โดยใช้การฝังเข็มเข้าช่วยร่างกายถึงจะเริ่ม
กลับมา 

อาชีพการงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมท างานมี
รายได้ ปัจจุบันท างานได้เพียงเล็กๆ น้อยๆ เช่น รับจ้าง 
รีดผ้า เป็นต้น  
 

1076 ปัจจุบันขาติดเชื้อมีหนอง ต้องเข้ารับการผ่าตัด
อีกครั้ง เป็นการอักเสบจากภายในกระดูก มี
อาการเข่าเสื่อมทั้ง 2 ข้างก่อนวัยอันควร การ
เดินไม่สะดวกเหมือนขาสองข้างไม่เท่ากัน 

งานก็ถูกย้ายต าแหน่งมาอยู่ในกรม เบี้ยเลี้ยงไม่มีรายได้
ลดลงด้วย 

ที่มา:   จากการส ารวจ 

2.3.7 ระดับความพึงพอใจ 

ส าหรับด้านความพึงพอใจของกลุ่มผู้ประสบเหตุ โดยภาพรวมนั้นกลุ่มผู้ประสบเหตุพึงพอใจการให้ความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากที่สุด และการด าเนินการทางแพ่ง การด าเนินการทางอาญาและการประกันภัย 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 2.16 ในด้านการด าเนินการทางแพ่งและการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น                         
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ผู้ประสบเหตุมีความพึงพอใจสูงกว่าญาติผู้ประสบเหตุ ส าหรับด้านการด าเนินคดีทางอาญาและด้านการประกันภัย 
ญาติผู้ประสบเหตุมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสูงกว่ากรณีผู้ประสบเหตุ 

ตารางที่ 2.16:   ระดับความพึงพอใจผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 

ระดับความพึงพอใจผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
การให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 63.61 คะแนน 
การด าเนินการทางแพ่ง 55.92 คะแนน 
การด าเนินการทางอาญา 36.72 คะแนน 
การประกันภัย 35.35 คะแนน 

ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 

การให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด โดยได้ระดับความพึงพอใจ
จากการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่พยาบาล สถานพยาบาล ต ารวจ เรียงตามล าดับ ส าหรับต ารวจนั้น มีผู้ประสบเหตุพบ
ปัญหาบางอย่าง เช่น กรณีแบบสอบถาม 1017 ระบุว่า “การเดินเร่ืองขอเงินท าขวัญในช่วงแรกนั้น คิดว่าต ารวจน่าจะ
ถูกเจ้าของคดีให้เงินเลยไม่ช่วยเดินเรื่องให้ พอมา มพบ. แล้วได้รับความช่วยเหลือดีมาก” และกรณีแบบสอบถาม 
1070 ระบุว่า “ปัญหาอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายไม่เท่ากัน ต ารวจเป็นเจ้าของรถคู่กรณี ท าให้การเข้าถึงความเป็น
ธรรมของผู้เสียหายท าได้ล าบากมาก” ในเรื่องการด าเนินคดีอาญาและคดีทางแพ่ง มักจะเป็นปัญหาในเรื่องการ
ด าเนินคดีความ การฟ้องร้อง จ านวนเงินที่ศาลตัดสิน และความล่าช้าทั้งในการตัดสินคดีและการจ่ายเงินของจ าเลย  

ในด้านการด าเนินคดีทางอาญา ผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหตุรู้สึกไม่พอใจ โดยมีระดับความพึงพอใจ
เพียง 36.72 คะแนนจาก 100 คะแนน ส าหรับด้านการด าเนินการทางแพ่งนั้น ซึ่งพิจารณาถึงความพอใจในการตัดสิน
ค่าเสียหายของศาลและระยะเวลาในการด าเนินการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 55.92 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
FEVR (1997) ในเร่ืองการไม่ได้รับความยุติธรรมในการด าเนินการทางกฎหมาย ส าหรับปัญหาที่พบ มักจะเป็นในเรื่อง
การด าเนินคดีความ การฟ้องร้อง จ านวนเงินที่ศาลตัดสินและความล่าช้า  ทั้งในการตัดสินคดีและการจ่ายเงินของ
จ าเลย ตามตารางที่ 2.17 

ตารางที ่2.17:   การด าเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง 

เลขที่
แบบสอบถาม 

การด าเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง 

1089 คนขับขี่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลย พอผ่านคดีก็ออกมาขับขี่ได้อีก เจ้าของรถก็เอารถคันเดิมมาวิ่งได้อีก 
ไม่เห็นการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการระงับใบอนุญาตขับรถเลย 

1051 ด้านคดีอาญานั้นท่ีด าเนินการหายเงียบไป และไม่ได้รับข่าวคราวอีกเลย ท้ังที่ไม่ควรจะเงียบไปและก็ไม่
ทราบว่าการลงนามรับเงินจากบริษัทประกันจะมีผลอะไรต่อการด าเนินคดีหรือไม่ บริษัทประกันบอกว่า
ถ้ารับเงินแล้วก็ต้องหยุดคดีความ 

2021 การด าเนินคดีความ-ประกันค่อนข้างแย่ ไม่ได้รับความเป็นธรรมมากนัก หากไม่มีคนรู้จักกับ
กรรมการบริหาร บขส. คงไม่ได้รับการชดเชยรวม 550,000 บาท อาจได้เพียง 200,000 บาทเท่านั้น 
เพราะฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมต่อรองใดๆ 

1040 ขาดรายได้จาการท ากับข้าวทุกวันวันละอย่างน้อย 500 บาท เป็นเวลา 6 เดือน รวม 90,000 บาท แต่
หลังอุบัติเหตุศาลตัดสินให้ชดเชยเพียง 21,500 บาท ซึ่งคิดว่าตัดสินไม่เป็นธรรม 

၀1096 ศาลตัดสินแล้วก็จริงแต่การรับค่าชดเชยที่ตกลงกันไว้ไม่ได้เป็นไปตามนั้น มีการโอนเงินมาเพียงครั้ง
เดียวจ านวน 37,000 กว่าบาท แล้วก็หายเงียบไปเลย หลังจากนั้นคุณแม่เสียชีวิตตรงนี้ศาลไม่เห็นจะ
ตัดสินชดเชยให้ความเป็นธรรม มีแต่บอกว่าเขาเป็นคนจน ให้ทางเราประนอมยอมความเสียจะดีกว่า 
เพราะเขาไม่มีเงินจ่าย กลายเป็นว่าคนจนมีสิทธิขับรถชนคนตาย 

ที่มา:   จากการส ารวจ 



บทท่ี 2    27 

กรณีแบบสอบถาม 1079  

“ต ารวจเชิญไปเจรจาที่สถานีต ารวจ แต่ฝ่ายกฎหมายพูดจาแย่มาก ถามว่าแม่มีอาชีพอะไร มีรายได้
เท่าไหร่ ให้เท่านี้พอไหม ไม่ถามเลยว่าครอบครัวรู้สึกอย่างไร บอกแต่ว่าวงเงินเหลือแค่นี้ได้แค่นี้ ครอบครัวไม่ยอม
จึงติดต่อทาง (..ชื่อหน่วยงาน..) ให้มาช่วย สุดท้ายก็ได้รับมามากข้ึนเป็น 500,000 กว่าบาท แบบนี้ถ้าไม่รู้กฎหมาย
ก็คงแย่ เสียประโยชน์ คิดว่าที่บ้านไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร จะมาปลิ้นปล้อนเงินคนตาย” 

ในด้านประกันภัยนั้น มีความไม่พึงพอใจของผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหตุเช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
FEVR (1997) โดยมีปัญหาในเรื่องการต่อรองจ านวนเงินที่บริษัทประกัน เป็นต้น ดังเช่นกรณีแบบสอบถาม 1079 
กล่องที่ 2.2 ซึ่งแสดงถึงความไม่พอใจอย่างสูงของฝ่ายกฏหมายจากบริษัทประกันภัยที่ไม่รู้สึกเป็นห่วงผู้ประสบเหตุ แต่
สนใจเพียงแค่จ านวนเงิน 

กล่องที่ 2.2:   แบบสอบถาม 1079  

นอกจากนั้นยังมีกรณีต่างๆ เช่น จากแบบสอบถาม 2040 ระบุว่า “ในตอนแรกบริษัทประกันภัยจะให้ค่าท า
ขวัญ 6,000 บาท แต่ผู้ประสบเหตุไม่ยอมจนไปต่อรองขอ 400,000 บาท สุดท้ายมาสรุปที่ 200,000 บาท มีการเจรจา
ประมาณ 10 ครั้ง โดยบริษัทประกันก็พยายามต่อรองตลอด หรือกรณีจากแบบสอบถาม 2022 ที่เสนอขอบริษัท
ประกันไป 100,000 บาท และมีการต่อรองสุดท้ายได้มาแค่ 30,000 บาท แล้วก็จบคดี” 

2.3.8  ข้อเสนอแนะจากผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหตุ 

เนื่องจากการประสบอุบัติเหตุส่งผลให้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมากตามที่ได้เสนอไว้ข้างต้น โดยผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบทางตรงที่สุดคือ ผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหตุ ดังนั้นหากต้องการหาวิธีการที่จะแก้ไขนั้น 
ข้อเสนอแนะจากผู้ที่ได้รับผลทางตรงที่สุด จะช่วยท าให้เห็นถึงแนวทางการแก้ไขที่ดีได้ 

จากแบบสอบถามทั้งหมดนั้น มีผู้ที่ไม่เสนอแนะร้อยละ 18 ส่วนเรื่องที่ถูกเสนอแนะมากที่สุด ตามตารางที่ 
2.18 คือเร่ืองคนขับรถโดยสารสาธารณะคิดเป็นจ านวนร้อยละ 50 จากทั้งหมด โดยมีทั้งผู้ที่เสนอแนะทั้งในระดับที่มี
ความรุนแรงต่ าจนถึงรุนแรงมาก โดยร้อยละ 13 จากทั้งหมดต้องการให้คนขับรถโดยสารสาธารณะขับรถโดยไม่
ประมาท เช่น การตระหนักถึงชีวิตผู้ที่โดยสารรถโดยสารสาธารณะโดยคิดว่าเป็นบุคคลที่เรารักที่สุด มีความระมัดระวัง
อันตราย ในระดับถัดมานั้น ร้อยละ 15 เสนอให้มีการตรวจสอบคนขับรถโดยสารทั้งในเร่ือง ประวัติย้อนหลังในการขับ
ขี่ ตรวจสอบศักยภาพและความรู้ประจ าปี รวมถึงการตรวจสอบสภาพร่างกายและสติก่อนที่จะขับรถในทุกๆครั้ง
โดยรวมถึงเวลาในการพักผ่อนและระดับแอลกอฮอล์ และระดับรุนแรงนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 14 เสนอให้
เพิ่มบทลงโทษแก่คนขับรถโดยสาร เนื่องจากในบางรายคนขับรถโดยสารสามารถกลับมาท างานได้อย่างปกติภายหลัง
จากการเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน โดยบทลงโทษที่เสนอนั้น เช่นการยึดใบขับขี่ มีการบันทึกประวัติผู้ขับขี่ บทลงโทษทาง
อาญาโดยไม่ต้องรอลงอาญา และชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย 

สภาพของรถโดยสารก็เป็นอีกเร่ืองที่มีผู้ประสบเหตุเสนอ โดยที่ร้อยละ 7 ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้
มีการตรวจสอบสภาพรถ ทั้งในเร่ืองอายุการใช้งาน สภาพก่อนใช้งานในแต่ละคร้ัง โดยต้องเป็นทั้งหน้าที่ของผู้ให้และผู้
ถูกบริการด้วย  

เร่ืองต่อมาที่ถูกน าเสนอคือเรื่องกฎหมาย ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 10 ต้องการให้มีการเพิ่มข้อก าหนดใน
กฎหมายคือการควบคุมความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ การบังคับคาดเข็มขัดนิรภัย และต้องการเพิ่มระบบการ
คัดเลือกผู้ประกอบการและคนขับรถโดยสารเพื่อเป็นการกรองคนขับรถโดยสารสาธารณะ นอกจากนั้น ยังมีเรื่องการ
เพิ่มวงเงินประกันและปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายค่าท าขวัญ  

 



28 ผลกระทบผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

สุดท้ายคือในเรื่องของบริษัทผู้ประกอบการ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 8 เสนอให้มีบทลงโทษแก่บริษัท
ผู้ประกอบการอย่างรุนแรงกว่าที่ เป็นอยู่รวมถึงบริษัท ขนส่ง จ ากัด  ซึ่งเป็นผู้ ให้สิทธิการเดินรถด้วย เพื่อที่
ผู้ประกอบการจะได้มีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและน าไปสู่การปรับปรุงมาตรฐานการเดินรถ นอกจากนั้น
ยังมีการเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ประสบเหตุด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ทาง FEVR (1997)  ได้ระบุว่าการ
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุที่ให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าแบบให้เปล่า เป็นข้อเสนอแนะที่ส าคัญเพื่อให้
เกิดการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเป็นเป็นธรรม  

ตารางที่ 2.18:  ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ประสบเหตุ 

ข้อเสนอแนะ ร้อยละของ
ความคิดเห็น 

รายละเอียดของข้อเสนอะแนะ 

 
 
คนขับรถโดยสารสาธารณะ 

 
 

ร้อยละ 50 

ขับรถโดยไม่ประมาท ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาและชีวิตผู้โดยสาร  
ตรวจสอบประวัติคนขับรถ ทดสอบศักยภาพในแต่ละปี และตรวจสอบ
ร่างกายและสติก่อนขับรถทุกครั้ง 
เพิ่มบทลงโทษแก่ผู้ขับข่ีทั้งทางแพ่งและอาญา รวมทั้งท าระบบบันทึกประวัติ
ผู้ขับข่ี   

 
กฎหมาย 

 
ร้อยละ 10 

เพื่อข้อก าหนดในการควบคุมความเร็วต่อรถโดยสารสาธารณะ 
เพิ่มข้อก าหนดให้ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย 
เพิ่มวงเงินคุ้มครองผู้โดยสารและปรับปรุงกฎเกณฑ์การจ่ายค่าท าขวัญ 

บริษัทรถโดยสารสาธารณะ ร้อยละ 8 เพิ่มบทลงโทษแก่บริษัทรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วม 
สภาพของรถโดยสาร ร้อยละ 7 ท าการตรวจสอบสภาพรถในเรื่องอายุการใช้งาน สภาพก่อนใช้งานในแต่ละ

ครั้ง 
ที่มา:   จากการส ารวจ 

2.4 ความเหมาะสมในการชดเชยเยียวยา เม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

2.4.1  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 

จากหัวข้อ 2.3.3 เร่ืองการชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าค่า
รักษาพยาบาลจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ ในส่วนนี้คณะวิจัยได้ท าการวิเคราะห์ในด้านค่า
รักษาพยาบาลของผู้ประสบเหตุของ 2 อาการบาดเจ็บคือ กรณีบาดเจ็บทั่วไปและกรณีบาดเจ็บสาหัสตามตารางที่ 
2.19 และ 2.20 ซึ่งในการรักษาพยาบาลนั้น ผู้ประสบเหตุจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลแก่โรงพยาบาล และสามารถ
เรียกร้องขอค่าชดเชยได้ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิเพิ่มเติมดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ส าหรับผู้โดยสารรถ
สาธารณะผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 ในการเกิดเหตุอันหมายถึงการที่ไม่มีส่วนรับผิดต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้น ผู้ประสบเหตุ
สมควรจะได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลอย่างเต็มจ านวน โดยครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายขณะอยู่โรงพยาบาลและหลัง
ออกจากโรงพยาบาล  

แต่จากผลการส ารวจพบว่า  จ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่ เกิดขึ้นจริงกับจ านวนเงินค่า ชดเชยค่า
รักษาพยาบาลที่ได้รับนั้น จะมีค่าแตกต่างระดับหนึ่ง ซึ่งสาเหตุที่ส าคัญมาจากการที่ผู้ประสบเหตุได้รับชดเชยค่า
รักษาพยาบาลขณะอยู่โรงพยาบาล แต่ไม่ได้รับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลภายหลังออกจากโรงพยาบาลทั้งกรณี
บาดเจ็บทั่วไปและบาดเจ็บสาหัส เช่น กรณีบาดเจ็บทั่วไป ตามตารางที่ 2.19 นั้น มีผู้บาดเจ็บ 38 ราย ที่มีค่า
รักษาพยาบาลเกิดข้ึนโดยได้รับเงินชดเชย ค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่โรงพยาบาล 35 ราย ในขณะที่จ านวนผู้บาดเจ็บ 
38 ราย ที่มีข้อมูลค่าใช้จ่ายภายหลังออกจากโรงพยาบาลมีเพียง 10 ราย ที่ได้รับเงินชดเชยภายหลังออกจาก
โรงพยาบาล และส าหรับกรณีบาดเจ็บสาหัสจากตารางที่ 2.20 นั้น มีผู้ที่มีค่าใช้จ่ายภายหลังออกจากโรงพยาบาล 15 
ราย แต่มีเพียง 5 ราย ที่ได้รับเงินชดเชย จะเห็นได้ว่า เกิดการขาดความเหมาะสมของกระบวนการขั้นตอนที่ดูแลผู้
ประสบเหตุแบบองค์รวม ทั้งระบบเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ  
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เมื่อพิจารณาด้านความเหมาะสมของวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถนั้น ในกรณีบาดเจ็บทั่วไป ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นคือ 32,213 บาท ในขณะที่ค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่
ประมาณ 22,802 บาท ซึ่งจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลนั้น ยังอยู่ในเกณฑ์วงเงิน 50,000 บาท ที่สามารถเบิกได้ตาม 
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แสดงให้เห็นว่าวงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท นั้น มีความเหมาะสมกับกรณีผู้
ประสบเหตุที่บาดเจ็บทั่วไป แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่บาดเจ็บสาหัสนั้น ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ที่ 121,903 บาท
และเงินชดเชยที่ได้รับ 96,927 บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงิน 50,000 บาท ดังนั้นวงเงิน 50,000 ตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถไม่เพียงพอต่อกรณีนี้ 

ตารางที ่2.19:   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลกรณีการบาดเจ็บทั่วไป 

กรณีบาดเจ็บ
ทั่วไป 

ค่าใช้จ่ายขณะอยู่โรงพยาบาล 
 

ค่าใช้จ่ายหลังออกจาก
โรงพยาบาล 

รวม 

 ค่ารักษา 
พยาบาลที่

เกิดขึ้น 

ค่าชดเชยค่า
รักษาพยาบาล 

ค่ารักษา 
พยาบาลที่

เกิดขึ้น 

ค่าชดเชยค่า
รักษาพยาบาล 

ค่ารักษา 
พยาบาลที่

เกิดขึ้น 

ค่าชดเชยค่า
รักษาพยาบาล 

จ านวน 38 35 38 10 38 35 
ค่าเฉลี่ย (บาท) 25,703 22,078 11,334 4,150 32,213 22,802 
ค่าต่ าสุด (บาท) 500 700 100 150 800 700 
ค่าสูงสุด (บาท) 200,000 200,000 100,000 8,400 202,750 202,750 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

42,980 38,768 18,755 2,604 44,807 39,141 

ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 

ตารางที ่2.20:   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลกรณีการบาดเจ็บสาหัส 

กรณีบาดเจ็บ
สาหัส 

ค่าใช้จ่ายขณะอยู่โรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายหลังออกจาก
โรงพยาบาล 

รวม 

 ค่ารักษา 
พยาบาลที่

เกิดขึ้น 

ค่าชดเชยค่า
รักษาพยาบาล 

ค่ารักษา 
พยาบาลที่

เกิดขึ้น 

ค่าชดเชยค่า
รักษาพยาบาล 

ค่ารักษา 
พยาบาลที่

เกิดขึ้น 

ค่าชดเชยค่า
รักษาพยาบาล 

จ านวน 12 12 15 5 12 12 
ค่าเฉลี่ย (บาท) 106,295 87,677 16,777 28,200 121,903 96,927 
ค่าต่ าสุด (บาท) 5,000 5,000 360 12,000 5,000 5,000 
ค่าสูงสุด (บาท) 310,000 310,000 51,000 51,000 313,000 310,000 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

90,301 85,131 17,049 14,939 93,536 84,408 

ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 

2.4.2  ค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ 

การประสบอุบัติเหตุท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุขาดรายได้ที่ควรจะได้รับ ผู้ประสบเหตุมีสิทธิเรียกร้องขอค่า
สินไหมทดแทนการขาดรายได้ได้โดยอาจเรียกร้องจากคู่กรณี บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งหากไม่สามารถเจรจาตกลงกัน
ได้ ผู้ประสบเหตุจะต้องฟ้องร้องผ่านกระบวนการของศาล คณะวิจัยได้ท าการค านวณค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้
จากจ านวนเงินชดเชยทั้งหมดที่ผู้ประสบเหตุได้รับหักกับค่ารักษาพยาบาล และน ามาเปรียบเทียบกับการขาดรายไดท้ีผู่้
ประสบเหตุระบุในแบบสอบถามตามตารางที่ 2.21 ซึ่งมีทั้งสิ้น 20 ตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า ค่าสินไหมทดแทนการขาด
รายได้เฉลี่ยสูงกว่าค่าขาดรายได้เฉลี่ยจากการประสบอุบัติเหตุ ตามการระบุของผู้ประสบเหตุประมาณ 3 เท่า ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความเหมาะสมในด้านตัวเงินระดับหนึ่ง  
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อย่างไรก็ดี จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของจ านวนเงินในด้านระยะเวลาการขาดรายได้ด้วย เมื่อ
เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้กับรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน ตามตารางที่ 2.21 นั้น ค่าสินไหม
ทดแทนการขาดรายได้สูงกว่ารายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนถึง 5 เท่า อันหมายถึงการที่ผู้ประสบเหตุสามารถใช้ค่า
สินไหมทดแทนการขาดรายได้นี้แทน โดยที่ไม่ต้องหารายได้ตามปกติเป็นจ านวน 5 เดือน เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับ
การที่ผู้ประสบเหตุ ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน ในการที่จะกลับไปเร่ิมท างานได้ปกติ ตามหัวข้อ 2.3.3 นั้น จะ
แสดงให้เห็นถึง ความเหมาะสมของค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้  ในเรื่องจ านวนเงินชดเชยที่เหมาะสมกับ
ระยะเวลาที่ขาดรายได้ ดังนั้น ค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ของผู้ประสบเหตุในแบบสอบถามมีความเหมาะสมใน
ด้านจ านวนเงินทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าขาดรายได้และเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ขาดรายได้ 

ทั้งนี้การพิจารณาด้านความเหมาะสมนั้น จะต้องเพิ่มการพิจารณาด้านระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหาย
เข้าไป จากรูปที่ 2.5 หัวข้อ 2.3.5 ที่อ้างมาในข้างต้นนั้น ระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 17 
เดือน ซึ่งหมายถึงผู้ประสบเหตุจะต้องใช้ระยะเวลานานในการได้รับเงินชดเชย ในขณะที่ การขาดรายได้ของผู้ประสบ
เหตุเกิดขึ้นทันที ดังนั้น ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น จึงเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับ
ความเหมาะสมในการชดเชยเยียวยาของค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ 

ตารางที่ 2.21:   ค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ 

รายละเอียด ความเหมาะสมของค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ 
ค่าสินไหมทดแทน              
การขาดรายได้ 

รายได้ที่ขาดจาก             
การประสบอุบัติเหตุ 

รายได้ครัวเรือน/เดือน 

จ านวน 20 20 20 
ค่าเฉลี่ย (บาท) 152,372 51,610 32,700 
ค่าต่ าสุด (บาท) 3,000 400 9,000 
ค่าสูงสุด (บาท) 592,796 240,000 12,000 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 189,025 59,592 27,949 

ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 

2.5 สรุปผลการส ารวจ 

เนื้อหาในบทนี้ ทบทวนงานวิจัยด้านผลกระทบของอุบัติเหตุทางถนน อธิบายระบบการชดเชยเยียวยา
อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะของประเทศไทย รายงานผลการส ารวจผู้ประสบอุบัติเหตุ รถโดยสารสาธารณะ และ
พิจารณาความเหมาะสมในการชดเชยเยียวยา ทั้งนี้จากการทบทวน งานวิจัยของ FEVR (1997) นั้น แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ประสบอุบัติเหตุและครอบครัวจะมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง โดยผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดปัญหาสุขภาพจิตทั้ง
ด้านการนอนหลับ ฝันร้าย จึงท าให้ต้องพึ่งยากล่อมประสาท และยังส่งผลถึงหน้าที่การงาน นอกจากนั้น ผู้ประสบ
เหตุรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรม ในกระบวนการทางกฎหมาย และไม่พอใจผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภั ย 
การชดเชยเยียวยาที่ได้รับการเสนอแนะนั้น เป็นเร่ืองการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ปรับปรุงและทบทวน
จ านวนค่าสินไหมทดแทนอย่างสม่ าเสมอ ให้บริษัทประกันจ่ายเงินล่วงหน้า (เบื้องต้น) ให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ 

การชดเชยเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุในประเทศไทย พึ่งพิงการประกันภัย 2 ระดับคือ การประกันภัยพื้นฐาน
และการประกันภัยเพิ่มเติม การประกันภัยพื้นฐานคือสิทธิพื้นฐานที่ผู้ประสบภัยทุกคนพึงมีในการประกันภัยตาม
ข้อบังคับของกฏหมาย เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กองทุนประกันสังคม และส านักงานประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ในส่วนของการประกันภัยเพิ่มเติมนั้น ผู้ประสบอุบัติเหตุจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อได้รับสิทธิจากการ
ประกัน เช่น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันภัยการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล การประกันชีวิต 
กองทุนคุ้มครองการทุพพลภาพ สวัสดิการที่ท างานทั้งจากรัฐและเอกชน  
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จากผลการส ารวจผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะนั้น ในด้านการรักษาพยาบาลพบว่า ระยะเวลาใน
การเร่ิมท างานหลังจากการเกิดอุบัติเหตุมากกว่า 1 เดือน ส าหรับการใช้สิทธิเคลมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตาม 
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและวงเงินอื่นๆนั้น ส่วนใหญ่โรงพยาบาลเป็นผู้ด าเนินการใช้สิทธิแทนผู้ประสบเหตุ 
และจ านวนเงินที่ชดเชยนั้น ผู้ประสบเหตุที่ได้รับรายชื่อจาก บขส. นั้นได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 93 จากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าทาง มพบ. ส่วนเงินชดเชยทั้งหมดที่ได้รับ เมื่อรวมเงินชดเชยค่า
รักษาพยาบาลกับเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องจากศาลนั้น ทางฝั่ง มพบ. ได้เงินชดเชยสูงกว่าทาง บขส. 
ทั้งนี้เงินชดเชยที่ได้รับทั้งหมดจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บ 

ในด้านคดีความนั้น ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่จากทาง มพบ. ได้ด าเนินการฟ้องร้องในชั้นศาล ในขณะที่ทาง 
บขส. ไม่ได้ด าเนินการในชั้นศาล โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในชั้นศาลประมาณ 19.75 
เดือน ปัญหาในการฟ้องร้องค่าเสียหายส าหรับทาง มพบ. คือ เรื่องความล่าช้าในการพิสูจน์ถูกผิด และส าหรับ บขส. 
คือ เร่ืองความไม่เข้าใจในสิทธิคุ้มครองและความต้องการจบปัญหาโดยเร็ว แม้จะไม่ได้รับความยุติธรรม นอกจากนั้น  
ในเร่ืองจ านวนเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากศาลนั้น พบว่าผู้ที่เข้าสู่ในกระบวนการของศาลจะได้รับเงินชดเชยสูง
กว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการของศาล 

ผลกระทบที่เกิดกับผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธาณะและญาติผู้ประสบอุบัติเหตุมีหลายด้านคือ ด้าน
ร่างกายและจิตใจ ด้านการด าเนินชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว และด้านหน้าที่การงาน ส่วนระดับความพึง
พอใจผลกระทบที่เกี่ยวข้องนั้น กลุ่มผู้ประสบเหตุมีความพึงพอใจต่อการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น หน่วยพยาบาลฉุกเฉิน สถานพยาบาลและต ารวจสูงที่สุด จากนั้น มีความพอใจในเรื่องการด าเนินการทางแพ่ง 
การด าเนินการทางอาญาและการประกันภัย ซึ่งใน 2 เร่ืองหลัง มีคะแนนความพึงพอใจเพียงประมาณหนึ่งในสามของ
คะแนนเต็ม  

ในส่วนของข้อเสนอะแนะนั้น กลุ่มผู้ประสบเหตุส่วนมากเสนอแนะให้มีการปรับปรุงและพัฒนา คนขับรถ
โดยสารสาธารณะสูงที่สุด ตามมาด้วย ด้านกฎหมาย บริษัทรถโดยสารสาธารณะและสภาพรถโดยสาร ตามล าดับ 

ส าหรับความเหมาะสมในการชดเชยเยียวยาของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนั้นพบว่า ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลมีความเหมาะสม ส าหรับกรณีที่ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บทั่วไปเท่านั้น ส าหรับในด้านอื่น ยังมี
ความไม่เหมาะสมเท่าที่ควร และส าหรับความเหมาะสมในการชดเชยเยียวยาของค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้นั้น 
มีความเหมาะสมในด้านจ านวนเงิน ทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าขาดรายได้และระยะเวลาที่ขาดรายได้ แต่มีอุปสรรคใน
ด้านระยะเวลาที่เสียไปในการด าเนินการในชั้นศาล 
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เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้เสียหาย ในทางกฎหมายได้
ก าหนดให้เจ้าของรถ ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น โดยได้ก าหนดให้เจ้าของรถทุกคัน
ต้องท าประกันภัยบุคคลที่ 3 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อให้ความคุ้มครองต่อ
ผู้เสียหาย เมื่อเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นกับชีวิต ร่ างกาย และอนามัย ให้ได้รับการชดเชย
ค่าเสียหายและได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วน ในหลักการแล้ว การประกันภัยบุคคลที่ 3 เป็นทั้งข้อบังคับทาง
กฎหมายที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม และเป็นการด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของภาครัฐที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
ต่อประชาชน ไม่ใช่เพื่อแสวงหาผลก าไรดังเช่นกิจการของเอกชน 

การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการชดเชยเยียวยาด้านการรักษาพยาบาลต่อผู้
ประสบเหตุรถโดยสารสาธารณะจากการประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยได้มีการศึกษาลักษณะของระบบประกันภัยบุคคลที่ 3 ใน
ต่างประเทศ และในประเทศไทย ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการได้รับการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล
ของผู้ประสบเหตุ เพื่อน าไปสู่แนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขระบบประกันภัยดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.1 การประกันภัยบุคคลที่สามในต่างประเทศ 

รูปแบบของการประกันภัยบุคคลที่ 3 ในแต่ละประเทศนั้นคล้ายกันในด้านวัตถุประสงค์ คือการให้ความคุ้มครอง
ต่อผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยไม่แสวงหาก าไร แต่มีความแตกต่างกันในบางประการ เช่น โครงสร้างอุตสาหกรรม
การประกันภัย วิธีการก าหนดเบี้ยประกัน และการพิจารณาค่าเสียหาย เป็นต้น ซึ่งระบบการประกันภัยบุคคลที่ 3 ในแต่ละ
ประเทศนั้นต่างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย จึงควรต้องมีการศึกษาเพื่อน าไปปรับใช้กับการประกันภัยบุคคลที่ 3 ของไทย 

ในการพิจารณาค่าเสียหายนั้น มิได้จ ากัดอยู่เพียงค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น หากแต่รวมไปถึงค่าเสียหายอื่น
ด้วย เช่น ค่าเสียหายด้านจิตใจ ซึ่งในแต่ละประเทศมีวิธีการพิจารณาที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้  การพิจารณา
ค่าเสียหายที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล ก็มีกรณีที่ต้องมีการเรียกร้องในชั้นศาลเช่นเดียวกัน 

Aeron-Thomas (2002) ได้ศึกษาการประกันภัยบุคคลที่ 3 ในต่างประเทศ โดยพบว่า ประเทศต่างๆ ในโลกมี
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนมาเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษ ยกเว้นบางประเทศ เช่น 
เอธิโอเปีย เอริเทรียและอาร์เมเนีย ที่ไม่มีข้อก าหนดพื้นฐานส าหรับการประกันภัยผู้บาดเจ็บที่เป็นบุคคลที่ 3 ทั้งนี้ หลาย
ประเทศ เช่น คอสตาริก้า รัฐวิคตอเรียในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนของผู้
ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เป็นบุคคลที่ 3 เช่นเดียวกับผู้ประสบภัยอุบัติเหตุที่เป็นบุคคลที่ 1 ซึ่งกรณีที่ศึกษาส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาถึงขอบเขตคุ้มครองในการประกันภัยส าหรับความเสียหายทางด้านทรัพย์สินที่เกิดกับพาหนะของอีกฝ่ายที่
เกิดขึ้นในคอสตาริก้า และการซื้อเบี้ยประกันเพิ่มเติมได้ในรัฐวิคตอเรียและนิวซีแลนด์ 

ทางด้านวงเงินในการคุ้มครองของค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยบุคคลที่ 3 ในต่างประเทศนั้น จาก
รายงานของ Motor Insurance Working Group (2010) ระบุว่า การประกันภัยภาคบังคับของประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป และสหราชอาณาจักร นั้นครอบคลุมการบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในขณะที่ประเทศ
นอกทวีปยุโรปประมาณ 70 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ บางประเทศในทวีปแอฟริกา จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย อิสราเอล อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี คอสตาริกา เอกวาดอร์ 
เม็กซิโก ปานามา เปรู ซูรินาเม และอุรุกวัย ยังจ ากัดวงเงินแค่เพียงการบาดเจ็บต่อร่างกายเท่านั้น 
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การจ ากัดวงเงินขั้นต่ าจะแตกต่างกันออกไป และสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและลักษณะของ
นโยบายในแต่ละประเทศ จากรายงาน พบว่า ประเทศที่ไม่มีการจ ากัดวงเงินส าหรับการบาดเจ็บทางร่างกายมีจ านวน 46 
ประเทศ โดยในจ านวนดังกล่าว มีประเทศที่ไม่ได้จ ากัดวงเงินทั้งในด้านการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินทั้งหมด 17 ประเทศ ทั้งนี้ ประเทศที่มีการจ ากัดวงเงินทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ ไซปรัส สาธารณรัฐเชคและสโลวัก 
ฮังการี โรมาเนีย สหราชอาณาจักร ส่วนประเทศที่มีการจ ากัดวงเงินเฉพาะความเสียหายต่อทรัพย์สิน ได้แก่ เบลเยียม ใน
ระบบการประกันภัยรถยนต์แบบ Yellow Card International Insurance Certificate พบว่า ประเทศที่ไม่จ ากัดวงเงิน
ความรับผิดส าหรับอาการบาดเจ็บทางร่างกาย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ได้แก่ แอฟริกา เอธิโอเปีย เอริเทรีย บุรุนดี 
และรวันดา ส่วนมาลาวีนั้นไม่จ ากัดวงเงินเฉพาะการบาดเจ็บส่วนบุคคลเท่านั้น 

จากกรณีศึกษาส่วนใหญ่ใน Aeron-Thomas (2002) ดังแสดงในตารางที่ 3.1 พบว่า หลายประเทศมีการท า
ประกันภัยในกรณีการบาดเจ็บของบุคคลที่ 3 รายปีผ่านทางบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐ ยกเว้นรัฐวิคตอเรียใน
ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และนิวซีแลนด์ โดยรัฐวิคตอเรียมีการเก็บค่าเบี้ยประกันภัยผ่านการจดทะเบียนรถยนต์ 
ในขณะที่แอฟริกาใต้รวมค่าประกันภัยส าหรับผู้บาดเจ็บที่เป็นบุคคลที่ 3 เข้ากับภาษีในการขายเชื้อเพลิง และ
นิวซีแลนด์เก็บเงินเพิ่ม 79 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ จากใบอนุญาตการขายยานพาหนะต่อปี และเก็บภาษีจากการขาย
น้ ามัน 2.3 เซนต์ต่อลิตร นอกจากนั้น ประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณทวีปแอฟริกาตอนใต้จ านวน 5 ประเทศ ได้ปฏิบัติตาม
แอฟริกาใต้ในการจัดเก็บภาษีจากการใช้เชื้อเพลิงเพื่อเป็นเงินส าหรับจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลที่ 3 ทั้งนี้ 
ประเทศมอริเชียสเป็นอีกประเทศที่ก าลังพิจารณาประเดน็ดังกล่าวเช่นกัน 

ตารางที่ 3.1: แสดงขอบเขตคุ้มครองในการประกันภัยรถยนต์ 

ที่มา: Aeron-Thomas (2002) 

ประเทศ 
ปี

เริ่มต้น 
(ค.ศ.) 

ข้อก าหนดปัจจุบัน 
โครงสร้างอุตสาหกรรม

ประกันภัย 

ระดับการบังคับใช้ 

การประมาณค่า 
ค่าปรับ 

(ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

คอสตาริก้า 1924 
การบาดเจ็บส่วนบุคคลและ
ความเสียหายที่เกิดกับ 
บุคคลท่ี 3 

โดยหน่วยงานรัฐ 84% - 

กานา 1958 
การบาดเจ็บและความ
เสียหายที่เกิดกับบุคคลท่ี 3 

ผสม 70% 69 

รัฐกรณาฏกะ 
(อินเดีย) 

1939 
การบาดเจ็บและความ
เสียหายที่เกิดกับบุคคลท่ี 3 

ผสม 85-90% 10 

แอฟริกาใต้ 1942 
การบาดเจ็บท่ีเกิดกับ 
บุคคลท่ี 3 

โดยหน่วยงานรัฐ 100% - 

รัฐบริติชโคลัมเบีย 
(แคนาดา) 

1973 
การบาดเจ็บและความ
เสียหายที่เกิดกับบุคคลท่ี 3 

โดยหน่วยงานรัฐ 98-99% - 

นิวซีแลนด์  
การบาดเจ็บและความ
เสียหายที่เกิดกับบุคคลท่ี 3 
และการบาดเจ็บส่วนบุคคล 

โดยหน่วยงานรัฐ 90% 42 ต่อ วัน 

สวีเดน 1929 
การบาดเจ็บและความ
เสียหายที่เกิดกับบุคคลท่ี 3 โดยเอกชน 99% 

0 - 10% ส าหรับ
ค่าเบี้ยประกัน

ส่วนเกิน 

สหราชอาณาจักร 1939 
การบาดเจ็บและความ
เสียหายที่เกิดกับบุคคลท่ี 3 

โดยเอกชน 90% 143-7143 

รัฐวิคตอเรีย  
(ออสเตรเลีย) 

1941 
การบาดเจ็บส่วนบุคคล 

โดยหน่วยงานรัฐ - 250 
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3.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในต่างประเทศ 

โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัทประกันภัยรถยนต์ในต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีบริษัทประกันภัยเอกชนท า
หน้าที่ดูแลในเรื่องการท าประกันภัยแก่ผู้บาดเจ็บบุคคลที่ 3 ยกเว้นบางประเทศ เช่น คอสตาริก้า แอฟริกาใต้  
รัฐวิคตอเรีย รัฐบริติชโคลัมเบีย และนิวซีแลนด์ 

คอสตาริก้าได้เริ่มมีการท าประกันภัยแก่บุคคลที่ 3 โดยบริษัทของรัฐเป็นเพียงผู้เดียวในการรับท าประกัน 
ตั้งแต่ปี 2467 เป็นต้นมา ในขณะที่ในแอฟริกาใต้มีการจัดตั้งองค์กร Road Accident Fund (RAF) ขึ้นเมื่อปี 2540 
โดยในปัจจุบัน ตลาดประกันภัยเอกชนมีบริษัทประกันภัยประมาณ 28 บริษัท ซึ่งให้การประกันภัยในด้านความ
เสียหายที่เกิดกับสินทรัพย์หรือการประกันภัยที่ครอบคลุมทั้งหมด ทางด้านรัฐบริติชโคลัมเบีย บริษัทประกันภัยเอกชน
เสนอการประกันภัยที่ครอบคลุมทั้งหมด โดยมีองค์กร Insurance Corporation of BC (ICBC) ที่เป็นผู้น าตลาดและ
ท าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ใบอนุญาตใบขับขี่และใบอนุญาตยานพาหนะ ในอินเดียมีการอนุญาตให้บริษัทประกันภัย
เอกชน 2 แห่ง เข้ามามีส่วนร่วมในตลาดประกันภัยรถยนต์ ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐด าเนินการอยู่แล้ว 4 แห่ง ส่วนรัฐ
วิคตอเรียยังไม่อนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้ามาด าเนินการในตลาดประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เนื่องจากกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัยในประเทศมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงระบบจะต้องได้รับการพิจารณาที่เพียงพอ และเพื่อไม่ให้เกิดการ
แข่งขันในตลาดทางด้านราคาค่าเบี้ยประกัน ซึ่งผิดวัตุประสงค์ในการไม่แสวงหาก าไรของการประกันภัยภาคบังคับ 
ส าหรับนิวซีแลนด์นั้นมีการอนุญาตให้บริษัทประกันภัยเอกชนเสนอประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจากการท างาน 
แต่ไม่ได้ขยายมายังการประกันภัยรถยนต์ ส่วนกานามีบริษัทประกันภัยประมาณ 20 แห่ง โดยบริษัทประกันภัยของรัฐ
มีส่วนแบ่งการตลาดครึ่งหนึ่งในตลาดประกันภัยรถยนต์ นอกจากนี้ ทั้งสวีเดนและสหราชอาณาจักรล้วนให้สิทธิบริษัท
ประกันภัยภาคเอกชน 

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่นั้น  มักจะมีผลประกอบการที่ขาดทุนทั้งในประเทศในกลุ่มที่
มีรายได้สูง (High Income Countries: HICs) และประเทศในกลุ่มที่มีรายได้ต่ า (Low Income Countries: LICs) 
เช่น ในอินเดีย ค่า Claim Ratio หรือสัดส่วนต้นทุนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเบี้ยประกันที่เป็นรายได้ มีค่าสูงถึงร้อยละ 
189 องค์กร ICBC ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงก าไรและด าเนินงานภายใต้จุดคุ้มทุน ต้องเผชิญกับการขาดทุนในช่วง
ทศวรรษที่ 90 แต่ก็สามารถกลับมาท าก าไรได้ในปี 2540 (ICBC, 2001) เป็นต้น 

3.1.2  การท าประกันภัยภาคบังคับในต่างประเทศ 

ประเทศในกลุ่มที่มีรายได้ต่ า (Low Income Countries: LICs) มักประสบปัญหาเกี่ยวกับการท าประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ แต่ระดับปัญหาได้ลดลงส าหรับประเทศในกลุ่มที่มีรายได้สูง (High income Countries: HICs) ดัง
แสดงในตารางที่ 3.2 



 

36  การชดเชยเยียวยาต่อผู้ประสบอุบัติเหตุจากระบบประกันภัย 

ตารางที่ 3.2:  สัดส่วนผู้ขับรถที่ไม่ได้ท าประกันภัยภาคบังคับในต่างประเทศ 

ประเทศ ผู้ขับรถที่ไม่ได้ท าประกันภาคบังคับ (ร้อยละ) 
เดนมาร์ก แทบหาค่ามิได ้
ออสเตรยี ต่ ามาก 
เยอรมัน 0.2 
ฟินแลนด ์ 0.5 
เบลเยีย่ม 1.2 
สวีเดน 1.2 

โปรตเุกส 1.3 
ฝรั่งเศส 2 

ลักเซมเบิร์ก 2 
สหราชอาณาจักร 5 

กรีซ 10 
ที่มา:  Aeron-Thomas (2002) 

ในด้านของการส่งเสริมการเข้าร่วมการท าประกันภัยภาคบังคับในต่างประเทศ พบว่า วิธีการส่วนใหญ่ที่ 
แต่ละประเทศน ามาใช้ ประกอบไปด้วย การบังคับใช้กฎหมายในการท าประกันภัยภาคบังคับ การเก็บภาษีการ
ประกันภัยบุคคลที่ 3 และการสร้างแรงจูงใจส าหรับค่าเบี้ยประกัน (Premium Price) เพื่อส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย 
เป็นต้น 

ทางด้านการบังคับใช้กฎหมายในการท าประกันภัยภาคบังคับ หลายประเทศใช้การติดสัญลักษณ์ไว้ที่กระจก
รถยนต์เพื่อเป็นการแสดงว่ามีการตรวจสอบยานพาหนะว่ามีการท าประกันภัยภาคบังคับหรือไม่ วิธีนี้เป็นที่นิยมใน
กลุ่มประเทศยุโรปและเริ่มใช้ในกานา อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรได้ท าการศึกษาและให้เงินลงทุนในการก่อตั้ง
ฐานข้อมูลประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นกลาง เชื่อถือได้ และสามารถเข้าถึงข้อมูลการประกันภัยได้ 
ภายใต้การอนุญาตจากต ารวจ บริษัทประกันภัยและอื่นๆ ทั้งนี้ กระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายการท าประกันภัย
ภาคบังคับมีความเคร่งครัดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น ในสหราชอาณาจักร การขับรถยนต์ที่ไม่ได้ท า
ประกันภัยภาคบังคับจะต้องเสียค่าปรับและถูกตัดแต้มผู้ขับขี่ในใบอนุญาตขับขี่ 6-8 แต้ม อย่างไรก็ตาม ศาลแขวงของ
ประเทศสหราชอาณาจักร พบว่า 2 ใน 3 ของค่าปรับจากการขับรถที่ไม่มีการประกันภัยมีมูลค่าน้อยกว่า 200 ปอนด์ 
ซึ่งผู้ขับขี่ประมาณร้อยละ 30 ของผู้ขับขี่จากการส ารวจทั้งหมดเห็นว่าค่าปรับส าหรับรถที่ไม่มีประกันภัยนั้นต่ าเกินไป 
ในสวีเดน ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ไม่ท าประกันภัยไม่ต้องช าระค่าปรับแต่ต้องเพิ่มค่ากรมธรรม์ประกันภัยในปีถัดไปที่จะต้องซื้อ
จากรัฐร้อยละ 10 ในขณะที่บางประเทศ เช่น กานา และรัฐกรณาฏกะในอินเดีย ขาดการบังคับใช้กฎหมายในการท า
ประกันภัยภาคบังคับที่จริงจัง โดยที่รัฐกรณาฏกะนั้น ต ารวจประกาศล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบการท าประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ ส่วนในกานา การที่ขับรถที่ไม่ได้รับการประกันภัยนั้นจะถูกลงโทษจ าคุก 1 ปีหรือยึดใบอนุญาตขับขี่ 
1 ปี แต่ประชาชนไม่เชื่อว่าการลงโทษนี้จะปฏิบัติจริงและต ารวจจราจรก็ไม่ท าการเก็บค่าปรับรถที่ไม่ได้ท าประกันภัย
ตามกฎหมายเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการท าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับไม่ได้หมายความว่าบุคคลที่ 3 จะได้รับ
ชดเชยค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาแก่ประเทศในกลุ่ม LICs ซึ่งไม่เข้าใจถึงสิทธิที่จะได้รับการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนตามกฎหมายและการเข้าถึงการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 

การเก็บภาษีการประกันภัยบุคคลที่ 3 พบในกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่บนทวีปแอฟริกาตอนใต้ คือ แอฟริกาใต้ 
บอตสวาน่า สวาซิแลนด์ นามิเบียและเลโซโท ซึ่งมีการเก็บภาษีประกันภัยรถยนต์บุคคลที่ 3 จากภาษีเชื้อเพลิง ซึ่งเป็น
การขจัดปัญหาการขับรถโดยไม่มีประกันภัย 

ส่วนการสร้างแรงจูงใจส าหรับค่าเบี้ยประกัน (Premium Price) เพื่อส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในหลาย
ประเทศ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.3 จะเห็นได้ว่า รัฐบาลเป็นคนก าหนดต้นทุนของค่าเบี้ยประกันซึ่งผ่านการปรึกษา
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จากธุรกิจประกันภัยแล้ว ส าหรับประเทศในกลุ่ม LICs ผู้ที่เก่ียวข้องกับการขนส่งทางบกจะมีส่วนในการก าหนดค่าเบี้ย
ประกันบุคคลที่ 3 ทั้งนี้ ส่วนต่างของค่าเบี้ยประกันมีผลกระทบต่ออัตราการชดเชยและมีผลต่อความอ่อนไหวของเบี้ย
ประกันต่อแรงจูงใจด้านราคา การปรับค่าเบี้ยประกันเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ท ามาเป็นเวลานานโดย
บริษัทประกันภัย การคิดค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะนั้นมีมาตรฐานที่ชัดเจนและมีการพิจารณาในเชิงพื้นที่ 
ตลอดจนมีการคิดโดยค านึงถึงประสบการณ์ในการขับขี่ (Experience Base) ด้วย ทั้งนี้ สวีเดนและสหราชอาณาจักร
อนุญาตให้การก าหนดราคาเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยและปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบราคาเบี้ยประกัน โดย
บริษัทประกันภัยของสหราชอาณาจักรให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันตามอายุ เพศ การฝึกการขับรถเพิ่มเติม และใน
ปัจจุบันได้พิจารณาโดยการค านวณจากจ านวนไมล์จากกล่องด าที่ติดอยู่กับยานพาหนะด้วย  

การใช้ระบบ Experience Base ในการคิดค่าเบี้ยประกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับขี่ปลอดภัยนั้น สวีเดน
เป็นเพียงกรณีศึกษาเดียวที่พบว่ามีการให้ส่วนลดแก่บุคคลที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ส่วนประเทศอื่นๆ นั้นใช้
การลงโทษเพื่อเป็นการลดปัญหาการเมาแล้วขับ เช่น ในสหราชอาณาจักร ผู้ขับขี่ที่ถูกจับด้วยข้อหาเมาแล้วขับนั้นจะ
ประสบปัญหาเพิ่มเติมในเร่ืองการหาบริษัทรับประกันภัยและมีค่าเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ในระยะเวลาหลายปี 

ในบางประเทศมีการน าระบบ Bonus-Malus ซึ่งเป็นระบบที่จะให้อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ผู้ขับขี่ที่
ปราศจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และเก็บเงินเพิ่มส าหรับผู้ขับขี่ที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน วิธีการให้
ส่วนลดค่าสินไหมทดแทน (No-Claims Discounts: NCDs) เป็นที่นิยมในสหราชอาณาจักร รัฐบริติชโคลัมเบียและ
สวีเดน โดยในสหราชอาณาจักรนั้นจะให้ส่วนลดถึงร้อยละ 75 อย่างไรก็ตาม NCDs ได้ถูกวิจารณ์ว่าเป็นเครื่องมือทาง
การตลาดมากกว่านโยบายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยแห่ง
อังกฤษ (Association of British Insurers: ABI) รายงานว่า NCDs ไม่ได้ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการลดปัญหา
เหตุการณ์รถชนและคนจ านวนมากเชื่อว่า NCDs ช่วยท าให้เกิดการหลีกเลี่ยงและไม่รายงานการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนแทนที่จะเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัย 

ตารางที่ 3.3:  การสร้างแรงจูงใจส าหรับค่าเบ้ียประกัน (Premium Price) เพ่ือส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย 

ประเทศ 
ผู้มีอ านาจที่
รับผิดชอบ 

เบ้ียประกันผู้ขับ
ขี่ /ยานพาหนะ 

ประสบการณ์
ขับรถ 

บทลงโทษใน
ด้านการเมา 

บทลงโทษใน
ด้านความเร็ว 

อัตราส่วนลดของ
การไม่เรียกเงิน

ประกัน (ร้อยละ) 
คอสตาริกา้ รัฐ ยานพาหนะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 10 ต่อ1ปี 
กานา รัฐ ยานพาหนะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 
อินเดีย รัฐ ทั้งสองอย่าง มี ไม่ม ี ไม่ม ี 15 - 65 
แอฟริกาใต้ รัฐ ระยะทาง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
รัฐบริติชโคลัมเบีย 
(แคนาดา) 

รัฐ ยานพาหนะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 10 -45 

นิวซีแลนด ์ รัฐ ยานพาหนะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
สวีเดน เอกชน ทั้งสองอย่าง มี มี ม ี มี 
สหราชอาณาจักร เอกชน ทั้งสองอย่าง มี มี ม ี 10 - 65 
รัฐวิคตอเรยี 
(ออสเตรเลีย) 

รัฐ ยานพาหนะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ที่มา: Aeron-Thomas (2002) 
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3.1.3 ค่าสินไหมทดแทนและการฟื้นฟู 

 การก าหนดความรับผิดชอบ 

ระบบประกันภัยทุกระบบมีหลักเกณฑ์พื้นฐานในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับความสูญเสียที่เกิดจาก
อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่แตกต่างกัน โดยตารางที่ 3.4 แสดงถึงภาพรวมของระบบหลักเกณฑ์พื้นฐานจากการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนจากกรณีที่ท าการศึกษา 

ตารางที่ 3.4:  ตัวบ่งชี้กรณีศึกษาค่าสินไหมทดแทน 

ประเทศ 
ค่าสินไหมทดแทน (ดอลลาร์สหรัฐฯ) ระบบ 

การพิสูจน์ถกูผิด 
(Fault-Based System) 

การพิจารณาการ
ประมาทร่วม เสียชีวิต บาดเจ็บ 

คอสตาริกา้ 2,300 2,300 ม ี มี 
กานา ไม่มีก าหนด ไม่มีก าหนด ม ี มี 
รัฐกรณาฏกะ 514 514 ม ี มี 
แอฟริกาใต้ ไม่มีก าหนด ไม่มีก าหนด ม ี มี 
รัฐบริติชโคลัมเบีย 
(แคนาดา) 

12,813 93,750 ไม่ม ี มี 

นิวซีแลนด ์ ไม่มีก าหนด ไม่มีก าหนด ไม่ม ี ไม่ม ี
สวีเดน 28,846,153 ไม่ม ี มี 
สหราชอาณาจักร ไม่มีก าหนด ไม่มีก าหนด ม ี มี 
รัฐวิคตอเรยี 
(ออสเตรเลีย) 

ไม่มีก าหนด ไม่มีก าหนด ไม่ม ี ไม่ม ี

ที่มา: Aeron-Thomas (2002) 

ทั้งนี้ กรณีศึกษาส่วนใหญ่ พบว่า ประเทศที่มีระบบพิสูจน์ความผิด (Fault-Based System) อนุญาตให้
ผู้เรียกร้องมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ในการศึกษาของ Aeron-Thomas (2002) 
พบว่า ประเทศ HICs ไม่ใช้ระบบการพิสูจน์ถูกผิด (No-Fault System) ยกเว้น สหราชอาณาจักร ในขณะที่ประเทศ 
LICs ใช้ระบบการพิสูจน์ถูกผิด (Fault-Based System) ทั้งนี้ กรณีศึกษาในรัฐบริติชโคลัมเบีย นิวซีแลนด์ และรัฐ
วิคตอเรีย ซึ่งด าเนินการภายใต้ระบบการเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมผ่านกฏหมายละเมิด (Tort Add-On System) 
โดยผู้เสียหายจะได้รับการประกันว่าจะได้รับค่าสินไหมทดแทนแต่ไม่สามารถฟ้องร้องศาลเพื่อขอค่าสินไหมทดแทน
เพิ่มเติมได้  

 ขอบเขตในการตรวจสอบ 

ในหลายประเทศสามารถฟ้องร้องคดีแพ่งได้แม้ไม่มีการก าหนดค่าเสียหาย เช่น อินเดียและสหราชอาณาจักร  
ศาลฎีกาของอินเดียได้ออกกฎว่าการพิสูจน์ในเร่ืองผู้ขับขี่มีการขับขี่ใจร้อนหรือไม่ตั้งใจขับขี่นั้นไม่มีความจ าเป็นส าหรับ
การฟ้องร้องค่าเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งถือว่าเป็นการแยกกันระหว่างการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
โดยที่ไม่ระบุถูกผิด (No-Fault Liability) กับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความรับผิด (Strict Liability) และค่า
สินไหมทดแทนที่ได้จากรัฐนั้นสามารถเรียกร้องได้ตามกระบวนการกฎหมาย ส าหรับอินเดียนั้นใช้ระบบ Two Tier 
System ซึ่งระบบแรกเป็นระบบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนรวดเร็วแต่จะได้รับเงินตามจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ อีก
ระบบคือระบบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนเงินที่เรียกร้องแต่จะได้รับช้า อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 กรณีต้องไป
ฟ้องร้องในชั้นศาลเช่นเดียวกัน 
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ในปี 2528 ประเทศฝรั่งเศสได้ปฏิรูประบบความรับผิดชอบทางแพ่งและก าหนดให้ผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบต่อผู้
ที่ไม่ได้ขับขี่ที่มีอาการบาดเจ็บ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามกฎหมาย Badinter ซึ่งให้สิทธิแก่ผู้เสียหายได้รับค่าสินไหม
ทดแทนตามที่กฎหมายก าหนดและคุ้มครองผู้เสียหายตามแนวความคิดที่เก่ียวกับเร่ืองความผิดที่ไม่สามารถยกโทษถือ
ว่าเป็นสาเหตุจ าเพาะที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบกับผู้เสียหายทุกคนโดยไม่มีข้อแม้ รวมทั้งคนที่อายุต่ า
กว่า 14 ปี และอายุมากกว่า 70 ปี ยกเว้นกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสาเหตุเกิดจากการฆ่าตัวตาย ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
ผู้เสียหายจะได้รับการคุ้มครองอย่างดี 

ในกลุ่มประเทศ LICs ซึ่งมีโอกาสสูงในการเกิดอุบัติเหตุรถชน จึงท าให้มีการพิจารณาถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ขับขี่รถยนต์ต่อผู้ขี่จักรยานและประชาชนทั่วไปบนท้องถนน โดยประเทศ 9 ประเทศจากทั้งหมด 11 ประเทศเห็นว่า
ควรมีการพิสูจน์ถูกผิด ยกเว้น เอริเทรีย และเอธิโอเปีย ซึ่งประเทศเหล่านี้ไม่มีการท าประกันรถยนต์ภาคบังคับ แต่
อนุญาตให้ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องขอค่าสินไหมทดแทนได้โดยไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์ถูกผิด (COMESA, 1998) 
หลังจากนั้นเขตแอดดีส อบาบา (Addis Ababa) ของเอธิโอเปียซึ่งเป็นเขตที่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์การชนมากที่สุด
ได้ปรับปรุงกฎหมายจราจรและให้มีการพิสูจน์ถูกผิดขึ้น  

จากการศึกษาของ Cohen และ Dehejia (2004) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการบังคับใช้การ
ประกันภัยภาคบังคับ และการใช้ระบบการพิสูจน์ถูกผิดในสหรัฐอเมริกา พบว่า การก าหนดกฎหมายบังคับให้มีการท า
ประกันภัยภาคบังคับ ท าให้คนท าประกันมากขึ้น แต่ส่งผลต่อจ านวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น โดยผล
การศึกษาดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงปัญหา Moral Hazard ที่ค่อนข้างมาก นั่นคือ หากจ านวนผู้ไม่ท าประกันภัย
รถยนต์ลดลงร้อยละ 1 จ านวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 นอกจากนี้ การศึกษาผลกระทบของการลดความ
รับผิดชอบของผู้ขับขี่โดยใช้ระบบไม่มีการพิสูจน์ถูกผิด พบว่า ระบบดังกล่าวท าให้จ านวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ ทั้งนี้ ตารางที่ 3.5 ได้สรุปข้อดีและข้อเสียของระบบที่ไม่มีการพิสูจน์ถูกผิด (No-Fault System) 

ตารางที่ 3.5:  ข้อดีและข้อเสียของระบบที่ไมม่ีการพิสูจน์ถูกผิด 

 ข้อดี ข้อเสีย 

ระบบท่ีไม่มีการพสิูจน์ถูกผดิ 

ได้รับค่าสินไหมทดแทนรวดเร็ว  ไม่มีค่าสินไหมทดแทนส าหรับอาการ
บาดเจ็บและความทนทุกข์ทรมาน 

ไม่ต้องเสียค่าจ้างทนาย ไม่มีแรงจูงใจให้เป็นผู้ขับข่ีรถยนตท์ี่ดี 
ลดจ านวนคดีความในศาล  ค่าเบี้ยประกันมีราคาสูงขึ้นมากกวา่ 

ร้อยละ 25 
ไม่มีการสนับสนุนรถยนต์ที่ไม่มีการ
ประกันภัย 

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนในด้าน
ค่าเสียหายทางเศรษฐศาสตร์มจี ากัด 

ที่มา: Aeron-Thomas (2002) 

อย่างไรก็ตาม ในประเทศส่วนมาก การเรียกร้องขอค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายลดลงในกรณีที่ผู้เสียหาย
มีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ICBC ได้เตือนผู้เสียหายว่าการขอคืนค่าสินไหมทดแทนมีสิทธิลดลงได้ ใน
กรณีผู้ขอค่าสินไหมทดแทนไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย หมอนพิงศีรษะไม่ได้ปรับให้เหมาะสม และผู้ขับขี่ทั้งรถจักรยาน
และรถจักรยานยนต์ไม่ได้สวมหมวกกันน็อค ค่าสินไหมทดแทนในแอฟริกาใต้จะลดลงในกรณีที่ผู้ขอคืนค่าสินไหม
ทดแทนมีส่วนต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์รถชน ส าหรับกองทุนอุบัติเหตุรถยนต์ของบอตสวาน่านั้นได้ระบุไว้ว่า  
ค่าสินไหมทดแทนที่ขอคืนจะถูกปรับลดลงร้อยละ 25 ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
ค่าสินไหมทดแทนของรัสเซียจะขึ้นอยู่กับขอบเขตค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดของผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยศาลอาจ
พิจารณาถึงสถานะการเงินของจ าเลยและความต้องการเงินช่วยเหลือในการฟื้นฟู  (All-Russian Insurance 
Association, 2001) เป็นต้น 
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นอกจากนั้น หลายประเทศได้มีการน าข้อจ ากัดและการยกเลิกความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้น ไปใช้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยรวม เช่น บริษัทประกันภัยเอกชนในนิวซีแลนด์ปฏิเสธการขอคืนค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์
ประกันภัยในกรณีที่ผู้ขับขี่รถยนต์มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดซึ่งมีส่วนท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
รวมถึงการปฏิเสธในบางกรณีที่เกิดความผิดปกติของพวงมาลัย ไฟหน้ารถมีปัญหา ยางรถยนต์และเบรกเสื่อม  

กรณีที่ ICBC มีสิทธิที่จะยกเลิกนโยบายได้ในกรณีที่ลูกค้าฝ่าฝืนข้อก าหนดของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น การ
ขับรถในขณะที่มีสภาวะไม่พร้อม ซึ่งผู้ประสบอุบัติเหตุทุกคนจะได้รับค่าสินไหมทดแทน โดย ICBC จะท าหน้าที่ฟ้องผู้
ขับขี่รถยนต์ให้จ่ายค่าเสียหาย และกรณีบริษัทประกันภัย Folksam ของสวีเดน ที่จะจ่ายคืนค่าสินไหมทดแทนแก่
บุคคลที่ 3 ส าหรับค่าเสียหายและความบาดเจ็บทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขับรถในขณะมึนเมาและการขับรถเกิน
ความเร็วที่ก าหนด แต่ไม่รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดกับบุคคลที่ 1 

กรณีที่ผู้ขับขี่ที่กระท าผิดหลบหนี หรือยานพาหนะนั้นไม่มีประกันภัย ระบบประกันภัยในหลายประเทศจะมี
การจัดสรรเงินเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อเป็นกองทุนส ารองไว้ส าหรับชดเชยเยียวยาในกรณีดังกล่าว เช่น ในกานา และรัฐ
กรณาฏกะในอินเดีย อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบมากข้ึนอีกส าหรับกรณีผู้กระท าผิดหลบหนีนั้นคือค่าสินไหมทดแทนที่ผู้
ประสบอุบัติเหตุได้รับนั้นน้อยกว่าที่ผู้ขับขี่ได้รับ เช่น ในสวาซิแลนด์ วงเงินค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรณีผู้กระท าผิด
หลบหนีค่อนข้างต่ า ส่วนในรัฐบริติชโคลัมเบีย มีวงเงินคุ้มครองสูงถึง 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส าหรับค่าเสียหาย
จากการบาดเจ็บและค่าทรัพย์สินเสียหายจากการที่ผู้กระท าผิดหลบหนี แต่ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับของทั้ง 2 
ประเทศ ยังจัดว่าน้อยกว่ากรณีประสบอุบัติเหตุจากรถที่ผู้ขับขี่ท าประกันภัย 

 ประโยชน์ของค่าชดเชย 

ในส่วนของการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาแก่ผู้ประสบเหตุนั้น กลุ่มประเทศ LICs รวมถึงประเทศบังคลาเทศไม่
เคยปรับปรุงการให้ผลประโยชน์ชดเชยตั้งแต่ปี 2526 ในขณะที่กลุ่มประเทศ HICs มีการปรับปรุงผลประโยชน์ชดเชย
ในทุกปีโดยอ้างอิงจากดัชนีต่างๆ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค โดยในบางประเทศ เช่น แคนาดา และสวีเดน มีการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนที่รวมถึงความเสียหายทางด้านจิตใจ อันได้แก่ ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน ภายใต้เงื่อนไข
ต่างๆ ทั้งนี้ การศึกษาล่าสุดจากแคนาดา พบผลกระทบเชิงบวกจากการยกเลิกค่าเสียหายจากความเจ็บปวดและความ
ทนทุกข์ทรมาน โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้าศึกษาผู้ประสบอุบัติเหตุ 7,500 คน ทั้งก่อนและหลังจากที่
รัฐซัสแคตเชวันยกเลิกค่าเสียหายจากความเจ็บปวดและความทนทุกข์ทรมานและใช้วิธีเพิ่มจ านวนเงินส าหรับการ
รักษาพยาบาลและการสูญเสียงานแทน โดยได้รายงานในวารสารทางการแพทย์ว่าระบบที่ไม่มีการพิสูจน์ถูกผิดได้
ท าลายแรงจูงใจทางการเงินส าหรับการฟื้นฟูอาการเจ็บปวด ในขณะที่ผลประโยชน์ที่ได้รับมีค่าใกล้เคียงกับจ านวน
ความเจ็บปวดที่ได้รับ ซึ่งจะท าให้ผู้บาดเจ็บสนใจในความเจ็บปวดมากข้ึน จึงท าให้รู้สึกเจ็บปวดมากข้ึน 

 ข้อจ ากัดและอุปสรรคของการชดเชยเยียวยา 

แม้ว่าเป้าหมายหลักของระบบที่ไม่ต้องมีการพิสูจน์ถูกผิดนั้นคือการลดค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนของระบบ
ศาล แต่หลายประเทศที่ใช้ระบบนี้ก็อนุญาตให้ผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสามารถยื่นเร่ืองต่อศาลได้ เช่น ศาลของรัฐ
วิคตอเรียมีส่วนร่วมเฉพาะกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายจารีตประเพณีซึ่งผู้ขับขี่ได้รับการพิสูจน์ว่ามี
ความผิด และรัฐควิเบคอนุญาตให้สามารถเรียกร้องค่าทรัพย์สินที่เสียหายในชั้นศาลได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศในกลุ่ม 
LICs ยังคงประสบปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจและการตระหนักถึงสิทธิของตนเอง 

ในขณะที่มีการท าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับในเกือบทุกประเทศในโลก ขอบเขตในการก าหนดในการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์นั้นไม่ชัดเจน ในกลุ่มประเทศ  LICs มีผู้เสียหายเพียงไม่กี่รายที่
ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน และส่วนใหญ่ได้รับค่าสินไหมทดแทนที่ต่ า การขาดความตระหนักถึงสิทธิในการได้รับการ
ชดเชย ความยุ่งยากในขั้นตอนการขอคืนค่าสินไหมทดแทนและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตโดยทนายความจากการ
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เจรจาเรียกค่าสินไหมทดแทนนั้นเป็นสาเหตุให้เกิดการขาดความเชื่อถือในการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนของบริษัท
ประกันภัย 

ทั้งประเทศ LICs และ HICs ล้วนประสบปัญหาความล่าช้าในการเจรจาไกล่เกลี่ย โดยประเทศ LICs ใช้เวลา
เจรจาไกล่เกลี่ยระหว่าง 2.8-3.8 ปี หลังจากเกิดเหตุ นอกจากนี้ ใน HICs มีการกล่าวถึงการฟื้นฟูของผู้เสียหายที่
อาจจะต้องกินเวลาหลายปี นอกจากนี้ ปัญหาของการเก็บเบี้ยประกันภัยที่ไม่พอเพียงกับค่าสินไหมทดแทนที่จ่าย
ออกไป โดยเฉพาะในประเทศ LICs ซึ่งส่งผลต่อการขาดแคลนงบประมาณของกองทุนชดเชยเยียวยา  

3.1.4 บทบาทของธุรกิจประกันภัยในการป้องกันและชดเชยความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 

บริษัทประกันภัยทั้งของภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศ ในกลุ่ม HICs มีการให้เงินอุดหนุนแก่กิจกรรม
ด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ และแตกต่างกันออกไป เช่น ระบบการบริจาคอย่างสมัครใจของบริษัท
ประกันภัยเอกชนในหลายประเทศ การก าหนดกฎหมายให้ TAC ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยของรัฐวิคตอเรีย ลงโทษเพื่อ
การลดอุบัติเหตุทางถนนและโครงการเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ โดยไม่ก าหนดเป็นจ านวนเงินที่แน่ชัด แต่จากข้อมูล
ในอดีต พบว่า TAC บริจาคเงินประมาณร้อยละ 3 ของรายได้จากเบี้ยประกันในปี 2533 และเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 10 ใน
ไม่กี่ปีถัดมา ซึ่งส่งผลต่อจ านวนผู้เสียชีวิตที่ลดลงครึ่งหนึ่งภายในเวลาน้อยกว่า 4 ปี นอกจากนี้ บริษัท TAC ยังให้เงิน
อุดหนุนแก่หน่วยงานวิจัยด้านอุบัติเหตุทางถนนในสวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม และออสเตรีย  นอกจากนี้ บริษัท
ประกันภัยนิยมให้เงินอุดหนุนในกิจกรรมด้านความปลอดภัยโดยตรง โดยสามารถแบ่งกิจกรรมต่างๆ เช่น  การศึกษา
และสาธารณะ การอบรมการขับขี่ ความปลอดภัยของยานพาหนะ การบังคับใช้กฎหมายการจราจร และการพัฒนา
ความปลอดภัยทางถนนในเชิงวิศวกรรม เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในกรณีศึกษาจากกลุ่มประเทศ HICs ได้รายงานถึงความพยายามในการปรับปรุงขั้นตอนในการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนให้มีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการช าระหนี้ โดยประเทศกลุ่ม HICs ได้ตั้งเป้าหมายหลักแทนที่
เป้าหมายเดิมของการชดเชยทางด้านการเงิน นั่นคือการพยายามฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้เสียหายให้สามารถกลับมา
ใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมตามปกติ ต่างจากกรณีศึกษาของกลุ่มประเทศ LICs ที่ไม่พบว่ามีการให้ความสนใจในเรื่องการ
ฟื้นฟูสภาพร่างกาย แม้ว่าในรัฐบังกาลอร์จะมีแผนประกันภัยอุบัติเหตุ Suraksha ซึ่งจะช่วยยกระดับการรักษาทาง
การแพทย์และมีการช่วยเหลือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพมากส าหรับผู้ประสบภัยบนท้องถนน 

3.2 การประกันภัยบุคคลที่สามในประเทศไทย 

ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนในปัจจุบันได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการให้รายละเอียดประกอบการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างระบบการประกันภัยบุคคลที่ 3 ของไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านของวงเงินการคุ้มครอง 
โครงสร้างและผลการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัย 

3.2.1 การเปรียบเทียบวงเงินคุ้มครองในปัจจุบันของไทยและต่างประเทศ 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียหายจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด ส่วนค่าเสียหายที่เกินจาก
ค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นจะต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยที่เป็นฝ่ายถูกจะได้รับค่าเสียหายทั้งสิ้นไม่เกิน 
50,000 บาทต่อราย และไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย กรณีบาดเจ็บและกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ ตามล าดับ แต่
หากผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายผิดจะได้รับเพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น โดยผู้ประสบเหตุมีสิทธิได้ค่าชดเชยรายวัน
ส าหรับการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน หรือคิดเป็น 4,000 บาท ดั้งนั้น วงเงินสูงสุด
ที่ผู้ประสบภัยจะได้รับเท่ากับ 204,000 บาท ซึ่งต่ ากว่าวงเงินที่คณะกรรมาธิการสาธารณสุข (2550) ได้เคยเสนอไว้ 
ดังแสดงในตารางที่ 3.6 
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ตารางที่ 3.6:  การเปรียบเทียบค่าเสียหายเบ้ืองต้นและวงเงินคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 

รายการ บาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิต 
บาดเจ็บ-ทุพพลภาพ หรือ  

บาดเจ็บ-เสียชีวิต 
ค่าเสียหายเบื้องต้น 15,000 บาท 35,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท 
วงเงินคุ้มครองผู้ประกันภัยเมื่อรวมค่าเสยีหายเบื้องต้น 

กรณีปัจจบุัน  

ไม่เกิน 
50,000 บาท 

ไม่เกิน 200,000 บาท 

หมายเหต:ุ ผู้ประสบเหตุมีสิทธิไดค้่าชดเชยรายวันส าหรับการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 
วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน 

ข้อเสนอคณะกรรมาธิการ
สาธารณสุข 2550 

ไม่เกิน 
50,000 บาท 

หรือ 
150,000 บาท 

100,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาล  

(ไม่เกิน 150,000 บาท) + 100,000 บาท 

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบวงเงินคุ้มครองประกันภัยบุคคลที่ 3 ของประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่า วงเงิน
คุ้มครองที่เป็นความเสียหายต่อการบาดเจ็บต่อร่างกายของประเทศไทยค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบกับข้อก าหนดของ
สหภาพยุโรป และไม่มีวงเงินคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน ดังแสดงได้ในตารางที่ 3.7 นอกจากนี้ ประเทศใน
สหภาพยุโรปสามารถก าหนดวงเงินขั้นต่ าได้เอง แต่ทางสหภาพยุโรปก าหนดให้วงเงินคุ้มครองขั้นต่ าต้องไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดในตาราง เช่น เนเธอร์แลนด์ก าหนดวงเงินรถส่วนบุคคล 5 ล้านยูโร และรถโดยสาร 10 ล้านยูโร เป็นต้น  

ตารางที่ 3.7:  การเปรียบเทียบวงเงินคุ้มครองการประกันภัยบุคคลที่ 3 ระหว่างสหภาพยุโรปและไทย 

ประเภทความเสียหาย 
ข้อก าหนดของสหภาพยุโรป 
(Fifth Motor Insurance 
Directive 2005/14/EC) 

ข้อก าหนดของประเทศไทย 

ความเสยีหายต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล   
- ต่อคน 1 ล้านยูโร (40 ล้านบาท) 200,000 บาท 

-  ต่ออุบัติเหต ุ  5 ล้านยูโร (200 ล้านบาท) 
5 ล้านบาท ส าหรับรถยนตส์่วนบุคคล 

10 ล้านบาท ส าหรับรถโดยสาร 
ความเสยีหายต่อทรัพย์สิน 1 ล้านยูโร (40 ล้านบาท) ไม่ม ี

ขณะเดียวกัน วงเงินคุ้มครองประกันภัยบุคคลที่ 3 ของไทยในกรณีบาดเจ็บต่อร่างกายถือว่าค่อนข้างต่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในตารางที่ 3.8 ทั้งนี้ วงเงินคุ้มครองของไทยค่อนข้างต่ า โดยสูงกว่าฟิลิปปินส์และ
อินโดนีเซียเท่านั้น โดยเฉพาะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลซึ่งยังค่อนข้างต่ าในไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น การมี
วงเงินที่ค่อนข้างต่ านั้นจะเป็นปัญหากับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีที่มีค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงิน จนกลายเป็นภาระ
ของกองทุนอื่นๆ เช่น กองทุนประกันสังคม หรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 
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ตารางที่ 3.8:  การเปรียบเทียบวงเงินคุ้มครองการประกันภัยบุคคลที่ 3 ระหว่างไทยและต่างประเทศ 

ที่มา: Motor Insurance Working Group (2010) Normative and Management Characteristics of Motor Third Party Liability 
Insurance in the World. 

3.2.2 สัดส่วนการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจของรถโดยสารสาธารณะ 

หากพิจารณาด้านการประกอบการของบริษัทประกันภัยภาคบังคับ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลของบริษัท ไทย
รับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) พบว่า จ านวนกรมธรรม์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2543-2554 ในขณะที่เบี้ย
ประกันเฉลี่ยต่อจ านวนกรมธรรม์มีแนวโน้มลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน ดังแสดงได้ในรูปที่ 3.1 โดยสาเหตุดังกล่าวอาจ
มาจากการลดค่าเบี้ยประกันของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือ
จ านวนรถที่มีค่าเบี้ยประกันต่ าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เม่ือตรวจสอบกับข้อมูลของจ านวนกรมธรรม์ในช่วงปี 2543-2553 พบว่า 
รถจักรยานยนต์ซึ่งมีเบี้ยประกันต่ ากว่ารถทุกประเภท มีจ านวนการท าประกันภัยภาคบังคับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
มีจ านวนกรมธรรม์มากกว่ารถประเภทอื่น ประเภทของรถที่มีจ านวนกรมธรรม์รองลงมา ได้แก่ รถยนต์บรรทุก รถยนต์
นั่งไม่เกิน 7 คน รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน และรถยนต์ประเภทอื่นๆ ตามล าดับ ซึ่งแสดงได้ในรูปที่ 3.2 

รูปที่ 3.1:  เบ้ียประกันเฉลี่ยต่อกรมธรรม์และจ านวนกรมธรรม์ของการประกันภัยภาคบังคับ 

 

ที่มา:  ค านวณจากข้อมูลบริษัท ไทยรับประกันภยัต่อ จ ากัด (มหาชน) 
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จ านวนกรมธรรม ์ เบี้ยประกันเฉลีย่/จ านวนกรมธรรม ์

ประเทศ 
วงเงินประกันภัยต่อบุคคล 

ดอลล่าร์สหรัฐ บาท 
อังกฤษ 31,400,000 942,000,000 
กรีซ 686,000 20,580,000 
ญี่ปุ่น ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 
เกาหล ี 57,000 1,710,000 
ไต้หวัน 47,000 1,410,000 
สิงคโปร ์ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 
มาเลเซีย ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 
ฟิลิปปินส ์ 1,000 30,000 
อินโดนีเซีย 220 6,600 

ไทย 6,666 200,000 
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รูปที่ 3.2:  จ านวนกรมธรรม์ จ าแนกตามประเภทรถที่มีการท าประกันภัยภาคบังคับ 

 

ที่มา: ค านวณจากข้อมูลบริษัท ไทยรับประกันภยัต่อ จ ากัด (มหาชน) 

เมื่อพิจารณาอัตราความเสียหายต่อเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ (Claim Ratio หรือ Loss Ratio) ดังแสดงใน
รูปที่ 3.3 ซึ่งคิดจากอัตราส่วนระหว่างค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ พบว่า ค่า Claim Ratio ของ
การประกันภัยภาคบังคับนั้นค่อนข้างต่ า อยู่ที่ประมาณร้อยละ 401 ในช่วงก่อนปี 2552 และเพิ่มขึ้นในปี 2553 ไปถึง
เกือบร้อยละ 60 ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นผลที่มาจากข้อเสนอของคณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติปี 
2550 ที่ให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเพิ่มวงเงิน
คุ้มครอง ในขณะที่ Claim Ratio ของการประกันภัยภาคสมัครใจจะอยู่สูงกว่าภาคบังคับ โดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 
60  ในช่วงเวลาเดียวกัน จากข้อมูล Claim Ratio ดังกล่าว ท าให้เกิดประเด็นค าถามขึ้นว่า การประกันภัยภาคบังคับที่
มีการก าหนดอัตราเบี้ยประกันจากทางการ และไม่สามารถก าหนดได้เองเหมือนภาคสมัครใจ แต่เหตุใดจึงมีการท า
ก าไรที่สูงกว่าภาคสมัครใจ ทั้งนี้ สาเหตุดังกล่าวอาจจะมาจากการก าหนดอัตราเบี้ยประกันที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร หรือมี
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่น้อยเกินไป 

รูปที่ 3.3:  การเปรียบเทียบ Claim Ratio ระหว่างประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจรวมทุกประเภทรถยนต์ 

 

ที่มา: ค านวณจากข้อมูลบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) 
                                                           
1 Claim Ratio เท่ากับร้อยละ 40 หมายถึง เบี้ยประกัน 100 บาท จ่ายเป็นค่าสนิไหมทดแทนและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 40 บาท และเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ รวมถึงก าไรของบริษัทประกันภยั 60 บาท 

0 

2,000,000 

4,000,000 

6,000,000 

8,000,000 

10,000,000 

12,000,000 

14,000,000 

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

จ า
นว

นก
รม

ธร
รม

 ์

รถจักรยานยนต ์ รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน รถยนต์บรรทุก อื่นๆ 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 

Cl
aim

 R
at

io
 

ภาคบังคับ สมัครใจ 



 

บทที่ 3 45 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณา Claim Ratio ของการประกันภัยภาคบังคับ จ าแนกตามแต่ละประเภทของรถ เนื่องจาก
รถแต่ละประเภทมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและอัตราความเสียหายที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.4 พบว่า 
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน มี Claim Ratio ที่ถือว่าต่ ามาก โดยต่ ากว่าร้อยละ 30 ในช่วงก่อนปี 2551 และเพิ่มขึ้นจนเกิน 
ร้อยละ 40 ในช่วงปี 2553 ส าหรับรถบรรทุกและรถโดยสารเกิน 7 คน นั้นจัดว่ามี Claim Ratio ที่ค่อนข้างต่ าเช่นกัน 
คือ ต่ ากว่าร้อยละ 30 ในช่วงปี 2548-2552 และถึงร้อยละ 40 ในปี 2553 ในขณะที่รถจักรยานยนต์เพียงประเภท
เดียวที่มี Claim Ratio ของการประกันภัยภาคบังคับที่สูงกว่าร้อยละ 60 ในช่วงปี 2542-2553 ซึ่งน่าจะมาจากค่าเบี้ย
ประกันที่ค่อนข้างต่ า ทั้งนี้ Claim Ratio ของรถทุกประเภทมีการปรับขึ้นในปี 2553 อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยน
วงเงินคุ้มครอง ซึ่งจะอธิบายในล าดับต่อไป ทั้งนี้ ข้อสังเกตจากข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประเด็นในเรื่องของความ
แตกต่างทางด้านความเสี่ยงของรถแต่ละประเภท ซึ่งมีอัตราการเก็บเบี้ยประกันที่ไม่สะท้อนถึงความเสี่ยง เช่น 
รถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่มีการเก็บเบี้ยประกันที่ค่อนข้างต่ า อย่างไรก็ตาม ค่า Claim Ratio ใน
ภาพรวมของการประกันภัยภาคบังคับนั้นค่อนข้างต่ า และต่ ากว่าภาคสมัครใจในเกือบทุกประเภทรถ ยกเว้น 
รถจักรยานยนต์ 

รูปที่ 3.4:  การเปรียบเทียบ Claim Ratio ระหว่างประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจจ าแนกตามประเภทรถยนต์ 

รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน 

  

รถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์ 

  

หมายเหตุ: ข้อมูลรถยนต์บรรทุกของการประกันภัยภาคบังคับ ประกอบด้วย ข้อมูลรถยนต์บรรทุกและรถยนต์บรรทุกน้ ามันเชื้อเพลิง แก๊สหรือกรด 
ที่มา: ค านวณจากข้อมูลบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) 
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จากข้อสังเกตในเรื่องของการท าก าไรในการประกันภัยภาคบังคับที่มากกว่าภาคสมัครใจของบริษัทประกัน 
เมื่อพิจารณามูลค่าการเคลมต่อครั้ง ดังแสดงไว้ในรูปที่ 3.5 และ 3.6 พบว่า ในการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง มูลค่าการเคลม โดย
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 14,000 บาทต่อครั้ง และค่าดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี 2543-2549 ซึ่งอาจ
ตีความได้หลายประเด็น เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละคร้ังนั้นลดลง หรือบริษัทประกันภัยมีความเข้มงวดในการ
จ่ายเงินมากยิ่งขึ้น ภายหลังจากมีการเพิ่มวงเงินคุ้มครองในปี 2552 ท าให้มูลค่าการเคลมต่อครั้ง เพิ่มขึ้นในปี 2553 
ทั้งนี้ ผลดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับมูลค่าการ เคลมต่อครั้ง ของรถยนต์แต่ละประเภท โดยรถยนต์นั่งไม่เกิน  
7 คน และรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการ เคลม ต่อครั้งที่ค่อนข้างต่ าคือ ไม่เกิน 15,000 บาท ยกเว้น รถยนต์นั่งไม่เกิน 
7 คน ในปี 2553 ส่วนรถยนต์โดยสารเกิน 7 คน และรถบรรทุก มีมูลค่าการเคลมต่อครั้งที่ค่อนข้างสูงคือเกิน 15,000 
บาท และสูงถึง 30,000 บาท ในปี 2553 

รูปที่ 3.5:  มูลค่าการเคลมต่อคร้ังของการประกันภัยภาคบังคับในภาพรวม 

 

ที่มา: ค านวณจากข้อมูลบริษัท ไทยรับประกันภยัต่อ จ ากัด (มหาชน) 

รูปที่ 3.6:  มูลค่าการเคลมต่อคร้ังของการประกันภัยภาคบังคับ จ าแนกตามประเภทรถ 

 

ที่มา: ค านวณจากข้อมูลบริษัท ไทยรับประกันภยัต่อ จ ากัด (มหาชน) 
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เมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการของการประกันภัยภาคบังคับของไทยและต่างประเทศด้วย Claim Ratio 
ดังรูปที่ 3.7 พบว่า Claim Ratio ของการประกันภัยภาคบังคับของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) และ
สหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 2542-2551 นั้นสูงกว่าร้อยละ 60 โดย Claim Ratio ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) 
สูงกว่าสหรัฐอเมริกา และ Claim Ratio ของทั้ง 2 ประเทศ มีแนวโน้มลดลง ซึ่งถือเป็น Claim Ratio ที่ค่อนข้างมี
ประสิทธิภาพ คือ มีค่าบริหารจัดการที่ไม่สูงมากนัก โดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60-80 เช่นเดียวกับทางด้าน Claim 
Ratio ของเบลเยียมและเยอรมัน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 80 และเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ตามล าดับ โดยเฉพาะเยอรมันที่จัดได้ว่า
มีการประกอบการที่ขาดทุนในบางปี ในขณะที่การประกอบการประกันภัยภาคบังคับของบริษัทประกันภัยไทยจัดว่า
ค่อนข้างได้ก าไร  ซึ่งไม่ควรเป็นเช่นนั้น 

รูปที่ 3.7:  Claim Ratio และ Combined Ratio จากการประกันภัยภาคบังคับ ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

 

ที่มา: Europe Economics (2009) The Retail Insurance Market Study 

 

3.2.3 ผลจากการขยายวงเงินคุ้มครองในการประกันภัย 

กฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองผู้ประสบอุบัติภัยทางถนนมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวงเงินคุ้มครอง 
ภายหลังจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ในปี 2535 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.9 
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ตารางที่ 3.9:  การเปลี่ยนแปลงวงเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ต้ังแต่ปี 2535-2554 

ปีที่บังคับใช้ 2535 2540 2546 2552 2553** 2554 
1.ค่าเสียหายเบ้ืองต้น       
: ความเสียหายต่อร่างกาย : ไม่เกิน 10,000 บาท/คน : ไม่เกิน 15,000 บาท/คน : ไม่เกิน 15,000 บาท/คน : ไม่เกิน 15,000 บาท/คน 

: 35,000 บาท/คน/ 
การสญูเสยีอวัยวะ* 

  

: ความเสียหายต่อชีวิต : 10,000 บาท/คน : 15,000 บาท/คน : 35,000 บาท/คน : 35,000 บาท/คน   
 หมายเหต:ุ 

กรณีบาดเจ็บแล้วเสียชีวิต จะได้รบัค่าเสียหายเบื้องต้น
ของทั้ง 2 กรณีรวมกัน 

หมายเหต:ุ 
ค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกิน 50,000 บาท/คน 
ส าหรับกรณ ี
1) บาดเจ็บแล้วเสยีชีวิต/สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ* 
2) บาดเจ็บแล้วสญูเสยีอวัยวะหรือทุพพลภาพ* แล้ว

เสียชีวิต 
3) สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ* แล้วเสยีชีวิต 

  

2.จ านวนเงินเอาประกัน       
: ความเสียหายต่อคร้ัง       
: ไม่เกิน 7 ที่น่ัง : 5,000,000 บาท/ครั้ง : 5,000,000 บาท/ครั้ง : 5,000,000 บาท/ครั้ง   : 5,000,000 บาท/ครั้ง 
: เกิน 7 ที่น่ัง : 10,000,000 บาท/ครั้ง : 10,000,000 บาท/ครั้ง : 10,000,000 บาท/ครั้ง   : 10,000,000 บาท/ครั้ง 
 หมายเหต:ุ 

ถ้าผู้ขับขี่ท่ีประสบภัยเป็นฝ่ายรับผดิตามกฎหมายหรือไม่มผีู้รับผิดตามกฎหมายต่อผู้
ขับข่ีที่ประสบภัย ให้ลดจ านวนเงินเอาประกันเป็นจ านวนค่าเสียหายเบื้องต้น 

   

: ความเสียหายต่อคน       
: ไม่เกิน 7 ที่น่ัง : 50,000 บาท/คน      
: เกิน 7 ที่น่ัง : 50,000 บาท/คน      
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ปีที่บังคับใช้ 2535 2540 2546 2552 2553** 2554 
: บาดเจ็บทั่วไป  : 50,000 บาท/คน  : 50,000 บาท/คน   : ไม่เกิน 50,000 บาท/คน : ไม่เกิน 50,000 บาท/คน 
: สูญเสียอวัยวะหรือ 
ทุพพลภาพ*/เสียชีวิต 

  : 80,000 บาท/คน : 100,000 บาท/คน  : 200,000 บาท/คน : ไม่เกิน 200,000 บาท/คน 

   หมายเหต:ุ 
80,000 บาท/คน 
ส าหรับกรณ ี
1) บาดเจ็บแล้วเสยีชีวิต/

สูญเสียอวัยวะหรือทุพพล
ภาพ* 

2) บาดเจ็บแล้วสญูเสยี
อวัยวะหรือทุพพลภาพ* 
แล้วเสยีชีวิต 

หมายเหต:ุ 
100,000 บาท/คน 
ส าหรับกรณ ี
1) บาดเจ็บแล้วเสยีชีวิต/

สูญเสียอวัยวะหรือ
ทุพพลภาพ* 

2) บาดเจ็บแล้วสญูเสยี
อวัยวะหรือทุพพลภาพ* 
แล้วเสยีชีวิต 

 หมายเหต:ุ 
1. ไม่เกิน 200,000 บาท ส าหรับกรณ ี

1) บาดเจ็บแล้วเสียชีวิต/สญูเสยีอวัยวะหรือ 
ทุพพลภาพ* 

2) บาดเจ็บแล้วสูญเสียอวัยวะหรอืทุพพลภาพ*  
แล้วเสยีชีวิต 

2. ผู้ประสบเหตุมสีิทธิได้
ค่าชดเชยรายวันส าหรับ
การพักรักษาตัวอยู่ใน
โรงพยาบาลวันละ 200 
ไม่เกิน 20 วัน 

 

ที่มา: รวบรวบจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และประกาศที่เกีย่วขอ้ง 
หมายเหต:ุ *การสูญเสียอวยัวะหรือทุพพลภาพทีก่ฎหมายก าหนด ได้แก่ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด เสียอวยัวะสืบพันธุ ์หรือความสามารถสืบพันธุ ์เสียแขน ขา มือ เท้า หรือนิ้ว เสีย

อวัยวะอื่นใด จิตพิการอยา่งติดตัว และทุพพลภาพอยา่งถาวร 
** ค าสั่งนายทะเบยีน 28/2552 ให้แก้ไขข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยมีผลบังคับใช้ ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2553 
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นอกจากวงเงินคุ้มครองที่มีการปรับเปลี่ยนในช่วงปี 2535-2554 แล้วนั้น คปภ. ได้มีการปรับค่าเบี้ย
ประกันภัย โดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมในทุกๆ 3-5 ปี เช่นกัน2 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการเคลมต่อครั้ง ในช่วง
ปี 2543-2553 ประกอบกับช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงิน และปรับเปลี่ยนเบี้ยประกัน พบว่า การเปลี่ยนแปลง
วงเงินภายหลังจากปี 2552 และปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันในปี 2551 ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการเคลม ต่อครั้งใน
ปี 2553 ดังแสดงในรูปที่ 3.8 

รูปที่ 3.8:  มูลค่าการเคลมต่อคร้ังและการปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกันภัยภาคบังคับ ในช่วงปี 2543-2553 

 
ที่มา: ค านวณจากข้อมูลบริษัท ไทยรับประกันภยัต่อ จ ากัด (มหาชน) และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

จากข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับค่า Claim Ratio ในปี 2553-2554 และมูลค่าการเคลมต่อครั้ง ในปี 2553 ที่
เพิ่มข้ึน ว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากการเพิ่มวงเงินคุ้มครองของ คปภ. ในปี 2552 โดยเพิ่มมาเป็น 200,000 บาท ในขณะ
ที่วงเงินค่ารักษาพยาบาลยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คืออยู่ที่ 50,000 บาท เมื่อทดลองวิเคราะห์ Claim Ratio และมูลค่า
การเคลมต่อครั้ง เปรียบเทียบกรณีไม่มีการขึ้นวงเงิน 200,000 บาท ภายใต้ข้อสมมติที่จ านวนความเสียหายจากการ
บาดเจ็บทุกประเภทและทุพพลภาพไม่เปลี่ยนแปลง จึงค านวณเฉพาะความเสียหายจากการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว 
ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วในการค านวณ จากการวิเคราะห์  ดังแสดงในรูปที่ 3.9 พบว่า หากไม่มีการเพิ่ม
วงเงินเป็น 200,000 บาท ค่า Claim Ratio และค่าเฉลี่ยการเคลมต่อครั้ง ลดลงภายหลังปี 2552 โดยค่า Claim 
Ratio ลดลงร้อยละ 6.77 จากร้อยละ 54.23 ไปเป็นร้อยละ 47.45 และลดลงร้อยละ 8.61  จากร้อยละ 58.23  ไป
เป็นร้อยละ 49.61 ในปี 2553 และ 2554 ตามล าดับ  ส่วนค่าเฉลี่ยการเคลมต่อคร้ังลดลงร้อยละ 20.01 จาก 15,920 
บาท ไปเป็น 13,932 บาท และลดลงร้อยละ 10.05 จาก 17,993 บาท ไปเป็น 15,331 บาท ในปี 2553 และ 2554 
ตามล าดับ ทั้งนี้ ค่าดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะต่ ากว่านี้หากมีการค านวณความเสียหายรวมทุกประเภท อย่างไรก็
ตาม ค าถามที่ส าคัญคือ หากมีการเพิ่มวงเงินที่มากขึ้นกว่าปัจจุบัน (มากกว่า 200,000 บาท) จะส่งผลต่อเบี้ยประกัน
อย่างไร แต่คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเบี้ยประกันไม่น่าจะสูงมาก หากยังมีการคิดเบี้ยประกันตามหลักการเดิมอยู่  
อย่างไรก็ตามค่า Claim Ratio และมูลค่าการเคลมต่อคร้ังยังคงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนภายหลังจากปี 2552 

                                                           
2 ค าอธิบายของตัวแทนจาก คปภ. และบริษัทกลางฯ ในการประชุมระดมความเห็น เมื่อวันที ่15 มกราคม 2556 ดังรายละเอียดในภาคผนวกข-1 
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รูปที่ 3.9:  การเปรียบเทียบค่า Claim Ratio และค่าเคลมต่อคร้ังของการประกันภัยภาคบังคับในภาพรวม 

ค่า Claim Ratio ในภาพรวม 

 
 
 

มูลค่าการเคลมต่อคร้ังในภาพรวม 

 

 
ที่มา: ค านวณจากข้อมูลบริษัท ไทยรับประกันภยัต่อ จ ากัด (มหาชน) และกรมการขนส่งทางบก 

 

3.2.4 ความแตกต่างระหว่างค่าเบี้ยประกันของไทยและต่างประเทศ 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงวงเงินคุ้มครองในการประกันภัยนั้นส่งผลต่อผลประกอบการ
ของบริษัทประกันภัย ซึ่งแสดงด้วยค่า Claim Ratio ดังที่กล่าวไปแล้ว ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ว่าผลดังกล่าวอาจ
กระทบกับเบี้ยประกันเช่นกัน 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเบี้ยประกันของไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไป
แล้วในหัวข้อ 3.1 พบว่า ประเทศไทยยังขาดการก าหนดเบี้ยประกันเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการขับขี่อย่างปลอดภัย 
เนื่องจากเป็นการก าหนดแบบอัตราเดียว (Flat Rate) จ าแนกตามประเภทยานพาหนะ ในขณะที่ต่างประเทศ ส่วน
ใหญ่แล้ว รัฐจะเป็นผู้ก าหนดเบี้ยประกันภายหลังปรึกษากับบริษัทประกันภัย เบี้ยประกันจึงขึ้นอยู่กับชนิดของ
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ยานพาหนะเป็นหลัก ในบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักรและสวีเดน มีการก าหนดเบี้ยประกันตามประสบการณ์
การขับรถ (Experience Based System) มีบทลงโทษในด้านการเมาแล้วขับและการขับรถเร็วด้วยการปรับขึ้น 
เบี้ยประกัน ในการศึกษาของ Aeron-Thomas (2002) พบว่า ประเทศ HICs ส่วนใหญ่ไม่ใช้ระบบการพิสูจน์ถูกผิด 
ยกเว้นสหราชอาณาจักร ส่วนประเทศ LICs ยังคงใช้ระบบการพิสูจน์ถูกผิดเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ รัฐบริติชโคลัมเบีย 
นิวซีแลนด์ และรัฐวิคตอเรีย มีการใช้ทั้งระบบ No-Fault และ Tort Add-On คือ ผู้เสียหายจะได้รับค่าชดเชย แต่ไม่
สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได้ เว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่ าผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ขับขี่มีความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง แม้ว่าระบบที่ไม่ต้องมีการพิสูจน์ถูกผิดจะมีข้อดีคือ 1) การได้รับค่าสินไหมทดแทนที่รวดเร็ว 2) 
ไม่ต้องเสียค่าจ้างทนาย 3) สามารถลดจ านวนคดีความในศาล และ 4) สนับสนุนให้รถท าประกันภัยเพื่อจะได้รับการ
ช่วยเหลือในส่วนนี้ แต่มีข้อเสียคือ 1) ไม่มีค่าสินไหมทดแทนส าหรับอาการบาดเจ็บและความทนทุกข์ทรมาน เพราะ
ระบบนี้จะรับเฉพาะค่ารักษาพยาบาลและการบาดเจ็บต่อร่างกายและสุขอนามัย 2) การขาดแรงจูงใจในการให้เป็นผู้
ขับรถยนต์ที่ดี 3) ค่าเบี้ยประกันจะสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 25 และ 4) การจ่ายค่าสินไหมทดแทนในด้านค่าเสียหายทาง
เศรษฐศาสตร์มีจ ากัด ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากการประกันภัยบุคคลที่ 3 ของไทย จะน าระบบที่ไม่ต้องมี
การพิสูจน์ถูกผิดมาปรับใช้ ก็สามารถน าระบบ Tort Add-On ที่ใช้เบี้ยประกันเป็นตัวลงโทษมาใช้ควบคู่ไปด้วยได้ 

อย่างไรก็ตาม การท าก าไรจากการประกันภัยภาคบังคับของบริษัทประกันภัยของไทยยังจัดว่าสูงอยู่ ดังนั้น 
บริษัทประกันภัยและผู้ก าหนดนโยบายทางด้านนี้ควรมีการศึกษาในรายละเอียด เพื่อออกแบบค่าเบี้ยประกันที่มีความ
เหมาะสม หากมีการปรับเปลี่ยนวงเงินในการประกันภัยบุคคลที่ 3 

3.3 ปัญหาและอุปสรรคในการได้รับการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล 

งานศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการประกันภัยของไทย ร่วมกับผลของการส ารวจจาก
แบบสอบถามกับผู้ประสบเหตุที่ มพบ. เป็นผู้ดูแล ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในงานศึกษานี้ในบทที่ 2 ที่ผ่านมา เพื่อน า
ปัญหาและอุปสรรคทางด้านการรับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบเหตุ ภายใต้ระบบประกันภัยบุคคลที่ 3 มา
วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 

3.3.1 ปัญหาและอุปสรรคในการได้รับการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล 

จากการส ารวจผู้ประสบเหตุด้วยแบบสอบถามในบทที่ 2 ในหัวข้อ 2.5.1 ท าให้สังเกตเห็นประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคในการได้รับการชดเชยด้านการรักษาพยาบาลจากระบบประกันภัยบุคคลที่ 3 ที่ส าคัญ ดังนี้ 

จากผลการส ารวจ พบว่า จ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะที่
เกิดขึ้นจริงกับจ านวนเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นมีค่าแตกต่างระดับหนึ่ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ประสบ
เหตุได้รับชดเชยค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่โรงพยาบาล แต่ไม่ได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลภายหลังออกจาก
โรงพยาบาล ทั้งกรณีบาดเจ็บทั่วไปและบาดเจ็บสาหัส โดยกรณีบาดเจ็บทั่วไปนั้น ผู้บาดเจ็บจ านวน 35 คน จาก 38 
คน ได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่โรงพยาบาล แต่มีผู้บาดเจ็บเพียง 10 คน ที่ได้รับเงินชดเชยภายหลังออก
จากโรงพยาบาล ส่วนกรณีการบาดเจ็บสาหัสนั้นมีผู้บาดเจ็บที่ได้รับเงินชดเชยภายหลังออกจากโรงพยาบาลเพียง 5 
ราย จากจ านวนผู้บาดเจ็บที่มีค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากโรงพยาบาลทั้งหมด 15 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการดูแลผู้ประสบเหตุแบบองค์รวมทั้งระบบยังขาดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ นอกจากนั้น 
เมื่อพิจารณาด้านความเหมาะสมของวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากผล
ส ารวจ พบว่า วงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท นั้น มีความเหมาะสมกับกรณีผู้ประสบเหตุที่บาดเจ็บทั่วไปแต่ไม่เพียงพอ
หากเป็นกรณีบาดเจ็บสาหัส 

ทั้งนี้ ผู้ประสบเหตุซึ่งเป็นผู้โดยสาร จัดว่าเป็นบุคคลที่ 3 ที่มาใช้บริการสาธารณะโดยสมบูรณ์ และจัดเป็นผู้ที่
ไม่มีส่วนรับผิดต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงควรได้รับเงินชดเชยเยียวยาค่ารักษาพยาบาลเต็มจ านวนในทุกกรณี โดยไม่ต้อง
รอการพิสูจน์ถูกผิด โดยครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายขณะอยู่โรงพยาบาลและหลังออกจากโรงพยาบาล อีกทั้งควรมกีารแยก
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การชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพออกจากค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากผู้ประสบเหตุที่ได้รับบาดเจ็บ แล้วท าการ
รักษา แล้วกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพหรือเสียชีวิตในภายหลัง จะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลที่สูงเกินกว่าวงเงินที่
ก าหนด 

3.3.2 ความเป็นไปได้ในการเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง และการเยียวยา 

จากประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญข้างต้น ท าให้เกิดการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเพิ่มวงเงิน
คุ้มครองและการเยียวยาให้เป็นประเด็นเชิงนโยบายทางด้านการประกันภัย ดังต่อไปนี้ 

(1) การเสนอให้ผู้ประสบเหตุ  ที่ เป็นผู้ โดยสาร ได้รับเงินชดเชยเยียวยา (หรืออย่างน้อยเป็นค่า
รักษาพยาบาล) โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด 

(2) การเพิ่มวงเงินคุ้มครองของบริษัทประกันภัยภาคบังคับ และการก าหนดให้ผู้ประกอบการรถโดยสาร
สาธารณะท าประกันภาคสมัครใจ เพื่อเพิ่มวงเงินชดเชย 

(3) การแยกวงเงินระหว่างค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยทุพพลภาพหรือเสียชีวิต โดยเพิ่มวงเงินค่า
รักษาพยาบาลเป็น 150,000 บาท และเปลี่ยนแปลงวงเงินเป็น 200,000 บาท โดยไม่รวมค่า
รักษาพยาบาล  

ทั้งนี้ การเพิ่มวงเงินตามข้อ (2) ควรเริ่มบังคับใช้ส าหรับรถโดยสารสาธารณะก่อน ส่วนการแยกวงเงินตามข้อ 
(3) ควรมีการน ามาใช้กับรถทุกประเภท อย่างไรก็ตาม ผลของการเพิ่มและแยกวงเงินมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันอย่างที่ได้เคยวิเคราะห์ไว้ในหัวข้อ 3.2 ดังนั้น บริษัทประกันภัยและผู้ก าหนดนโยบายการ
ประกันภัยจึงควรพยายามศึกษา เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการ Claim Ratio ให้สามารถรองรับวงเงินที่เพิ่มขึ้นนี้ได้  

3.4 แนวทางในการแก้ปัญหาในระบบประกันภัย 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการได้รับการชว่ยเหลือด้านการรักษาพยาบาลของผูป้ระสบเหตุ 
สามารถอธิบายได้ดงัตารางที่ 3.10 
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ตารางที่ 3.10:  แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการได้รับการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประสบ
อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

1. ปัญหาการชดเชยค่ารักษาพยาบาลต้องรอพิสูจน์ถกูผิด 

แนวทางในการแก้ไข : ควรมีการชดเชยค่ารักษาพยาบาลโดยไมต่้องรอพิสูจน์ถูกผิด 

วิธีการด าเนินงาน - แก้ไขระเบียบของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
- แก้ไข/บังคับใช้ พ.ร.บ. ขนส่งทางบก หมวด การชดใช้ค่าเสียหายทีเ่กิดจากการขนส่ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ - บริษัทประกันภยั 
- ส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
- ผู้ประกอบการรถโดยสาร (กรณีมกีารร่วมจา่ย) 

ข้อดี : ผู้ประสบภยัไดร้ับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น และสถานพยาบาลไม่มีปญัหาเรื่อง
การค้างช าระค่ารักษาพยาบาล ซึ่งยังมีปัญหาอยูเ่ป็นจ านวนมากในปจัจุบัน 

ข้อเสีย : เบี้ยประกันภัยอาจจะสูงขึ้นบ้าง ซึ่งต้องให้ผู้เกี่ยวข้องกับการประกนัภัยเป็นผู้น าไปคดิว่าจะท า
อย่างไร และการออกแบบระบบรว่มจ่าย อาจท าให้ผู้ประกอบการมตี้นทุนสูงข้ึน 

2.  ปัญหาการรวมวงเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลเข้าด้วยกันในการชดเชยค่าเสียหาย 

แนวทางในการแก้ไข : ควรมีการแยกเงินชดเชยกรณีเสยีชีวิตหรือทุพพลภาพ ออกจากค่ารักษาพยาบาล 

วิธีการด าเนินงาน - แก้ไขระเบียบของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
- แก้ไข พ.ร.บ. ขนส่งทางบก หมวด การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ - บริษัทประกันภยั 
- ส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
- ผู้ประกอบการรถโดยสาร (กรณีมกีารร่วมจา่ย) 

ข้อดี : ผู้ประสบภยั ไดร้ับการชดเชยท่ีเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน และญาตผิู้ประสบภยัได้รับเงินชดเชย
เยียวยาในกรณีเสียชีวิตทีเ่ป็นธรรมมากขึ้น เพราะบางกรณญีาตไิมไ่ด้รับเงินเลย 

ข้อเสีย : เบี้ยประกันภัยอาจจะสูงขึ้น และการออกแบบระบบร่วมจ่าย อาจท าให้ผู้ประกอบการมี
ต้นทุนสูงข้ึน 

นอกจากนี้ การปรับปรุงระบบประกันภัยควรมีการพิจารณาในประเด็นของระยะเวลาในการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย และระบบการรับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ประสบเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุร่วมด้วย ซึ่งงานศึกษานี้จะ
วิเคราะห์ประเด็นทั้งสองเพิ่มเติมในบทต่อไป 
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 การเรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

จากการที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีสิทธิได้รับการชดเชยเยียวยาค่าเสียหายตามวงเงินคุ้มครองที่ก าหนด แต่ในกรณีที่
ผู้เสียหายไม่พอใจในการชดเชยหรือตกลงกันไม่ได้ ผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องทางแพ่งได้ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ
นั้น ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นมีทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งผู้เสียหายมักจะประสบปัญหาในการเรียกร้องค่าเสียหาย
ที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องวิธีการพิจารณาตัดสินค่าเสียหายของศาลที่บางครั้งมิได้ค านึงถึงหลักทาง
เศรษฐศาสตร์ จนท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น นอกจากนั้น ประเด็นในเรื่องระยะเวลาในการเรียกร้องหรือได้รับ
ค่าเสียหายนั้นมีความส าคัญเช่นกัน เพราะแม้จะได้รับการพิจารณาค่าเสียหายที่เป็นธรรมกับความสูญเสีย แต่ความ
ล่าช้าของระยะเวลาท าให้ค่าเสียหายที่ได้รับมาไม่สามารถชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ทันการ ดังนั้น การศึกษาวิธี
ในการพิจารณาค่าเสียหายที่ผู้เสียหายพึงได้รับ จึงเกี่ยวข้องกับวิธีการคิดมูลค่าชีวิตเพื่อคิดความเสียหายต่อชีวิตที่
ถูกต้องและเป็นธรรม ตลอดจนการค านึงถึงระยะเวลาในการชดเชยเยียวยาด้วย 

ในบทนี้ จะเป็นการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศทางด้านความเสียหายต่อชีวิต และการคิดค่าเสียหายในคดี
ละเมิดของไทย พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ผลการส ารวจที่เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ประสบอุบัติเหตุรถ
โดยสารสาธารณะที่ได้รับการดูแลจาก มพบ. เพื่อให้เกิดการค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขซึ่งได้เสนอแนะไว้ในหัวข้อสุดท้ายของบท 

4.1 การทบทวนงานวิจัยด้านความเสียหายต่อชีวิต 

อุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความเสียหายแก่แต่ละบุคคลเป็นอย่างมาก ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การประเมิน
การเยียวยาแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุนั้น สามารถประเมินค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินได้ทั้งมูลค่าทรัพย์สิน การสูญเสียรายได้
ในอนาคต ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ส าหรับค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ความเจ็บปวด ความทนทุกข์ทรมาน และ
มูลค่าชีวิตนั้น ท าการประเมินได้ยาก ในทางเศรษฐศาสตร์ได้เสนอวิธีการค านวณมูลค่าชีวิตทางด้านเศรษฐศาสตร์โดย
อาศัยวิธีทางเศรษฐมิติขึ้น ส าหรับการค านวณมูลค่าชีวิตนั้น สามารถแบ่งได้ 2 ส่วนคือ หลักการค านวณมูลค่าชีวิตจาก
ค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน โดยค านวณจากค่าเสียหายทางเศรษฐกิจ และหลักการค านวณมูลค่าชีวิตจากค่าเสียหายที่ไม่
เป็นตัวเงิน โดยอาศัยการประเมินมูลค่าชีวิตในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่างกัน ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าชีวิตของ
บุคคลจากหลักการเหล่านี้ จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการชดเชยเยียวยาค่าเสียหายจากการเสียชีวิตของผู้ประสบ
อุบัติเหตุรวมถึงอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะได้ 

4.1.1 หลักการค านวณมูลค่าชีวิตจากค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน 

จากงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2553ก) ได้รวบรวมหลักการค านวณค่าเสียหายโดย
อาศัยหลักเศรษฐศาสตร์ไว้ ซึ่งหลักการค านวณมูลค่าชีวิตจากค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินนี้ นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่นิยม
ใช้ทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human Capital Approach: HCA) ซึ่งกล่าวไว้ว่า มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจาก
การตายมีค่าเท่ากับมูลค่าของผลิตภาพในอนาคตที่สูญเสียไปของผู้ตาย (Lost Future Productivity) ซึ่งในทาง
เศรษฐศาสตร์ ค่าจ้างหรือรายได้เป็นตัวแทนที่สะท้อนผลิตภาพของคน ดังนั้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของ
ผู้ตาย จึงเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของรายได้ในอนาคตที่ผู้ตายจะได้รับหากเขามีชีวิตอยู่ ด้วยหลักการนี้จะสามารถแบ่ง
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเป็น 2 แบบคือ 1) ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้ตาย ซึ่งค านวณจากรายได้ในอนาคต
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ของผู้ตายหลังจากหักภาษีและเงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการต่างๆ และ 2) ความเสียหายทางเศรษฐกิจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งค านวณจากการหักลบมูลค่าการบริโภคของผู้ตายออกจากรายได้ของผู้ตาย หลังจากหักภาษีและเงิน
สมทบทุนกองทุนสวัสดิการต่างๆ แล้ว 

ปัญหาของวิธีการนี้ ท าให้การค านวณมูลค่าชีวิตนี้ไม่ได้ค่าที่เหมาะสมตาม King and Smith (1988) 
เนื่องจาก 1) รายได้ปีฐานในการค านวณ ซึ่งควรรวมค่าตอบแทนทุกอย่างที่ผู้ตายได้รับก่อนตาย เช่น สวัสดิการด้าน
ต่างๆ หรือค่าล่วงเวลาอื่นๆ ที่ได้รับจากนายจ้าง และควรใช้รายได้ที่คาดว่าผู้ตายจะได้รับ (Expected income) ซึ่งคือ
รายได้จากระยะเวลาที่คาดว่าผู้ตายจะท า ไม่ใช่รายได้ที่ผู้ตายอาจจะได้รับ (Potential income) ที่เป็นรายได้ที่ผู้ตาย
ท างานตลอดเวลา ไม่มีการลาป่วยหรือลาหยุด 2) การท ากิจกรรมซึ่งไม่มีตลาดชัดเจน เช่น การเป็นแม่บ้านซึ่งท างาน
บ้านและเลี้ยงลูก แม้ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ท า แต่เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อผู้ท า ซึ่งควรจะน ามารวมโดยใช้หลักค่า
เสียโอกาส 3) อัตราการเติบโตของค่าจ้าง ซึ่งรายได้ของผู้เสียชีวิตมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยจะต้อง
ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพในระดับบุคคลและในระดับประเทศ และ 4) ช่วงเวลาการท างาน จะต้อง
ค านึงถึงช่วงเวลาในการท างานที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต ทั้งการท างานหลังเกษียณอายุและเลิกท างานก่อนเกษียณอายุ 

4.1.2 หลักการค านวณมูลค่าชีวิตจากค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน 

แม้ว่าการค านวณมูลค่าชีวิตที่ไม่เป็นตัวเงินนั้นท าได้ยาก แต่มีความจ าเป็นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ระมัดระวังที่เหมาะสม และเป็นบรรทัดฐานที่ดีของสังคม โดยวิธีการค านวณมูลค่าชีวิตนั้นจะครอบคลุมทั้งด้านมูลค่า
ทางเศรษฐกิจที่บุคคลสร้างขึ้น และความสุขที่ได้จากการมีชีวิตด้วย (Hedonic Value) วิธีการค านวณมูลค่าชีวิตทาง
เศรษฐศาสตร์นั้น จะค านวณจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง โดยวิธีที่เป็นที่นิยมนั้นมีหลายวิธีคือ วิธีการค านวณโดยใช้
ปีสุขภาวะ (Quality-adjusted Life Year: QALY) วิธีการค านวณมูลค่าทางสถิติของชีวิต (Value of Statistical 
Life: VSL) และวิธีการค านวณมูลค่าทางสถิติของอายุขัยที่เหลืออยู่ (Value of Statistical Life Year: VSLY) 
นอกจากนี้ งานวิจัยของ Adler (2005) ได้มีการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีด้วย 

 วิธีการค านวณโดยใช้ปีสุขภาวะ  

การค านวณปีสุขภาวะ (Quality-adjusted Life Year: QALY) เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ต้นทุน-
ประสิทธิผล (Cost-Effective Analysis) ซึ่งปีสุขภาวะนั้น หมายถึงปีที่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ กล่าวคือเป็น
การผสมผสานกันระหว่างปีที่มีชีวิตอยู่กับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสามารถค านวณได้จาก ค่าอรรถประโยชน์ในขณะที่มี
สุขภาพระดับหนึ่งลบกับค่าอรรถประโยชน์ในขณะที่สุขภาพอีกระดับหนึ่ง ซึ่งการหาค่าอรรถประโยชน์นั้น สามารถหา
ได้จากการท าแบบสอบถามบุคคลขึ้นโดยมีวิธีที่เป็นนิยมนั้นมี 3 วิธี 

1.1) วิธีการประเมินทางกายภาพ (Visual Analog Scale: VAS) ซึ่งเป็นวิธีที่วัดจากการให้ผู้ตอบเป็นคน
ประเมินคะแนนสุขภาพของตนเอง  

1.2) วิธีความเสี่ยงมาตรฐาน (Standard Gamble: SG) เป็นวิธีที่วัดโดยให้ผู้ตอบมีทางเลือก 2 ทาง โดย
อาศัยหลักการที่ท าให้อรรถประโยชน์ของภาวะสุขภาพมีค่าเท่ากับความน่าจะเป็นที่จะหายจากการรักษา   

1.3) วิธีชดเชยเวลา (Time Trade off: TTO) เป็นวิธีที่วัดจากการให้ผู้ตอบมีทางเลือก 2 ทาง และให้ผู้ตอบ
เลือกจนมีความรู้สึกว่าทางที่เลือกทั้ง 2 ทางให้ผลเหมือนกัน  

ส าหรับการค านวณมูลค่าชีวิตนั้น เมื่อได้ค่า QALY แล้วจะต้องท าการแปลงค่า QALY เป็นมูลค่าชีวิต โดย
น าไปคูณกับค่ากลางค่าหนึ่ง ซึ่งจะได้มูลค่าชีวิตของบุคคลนั้นออกมา เช่น เมื่อ QALY เท่ากับ 10 และค่ากลางค่าหนึ่ง
คือ 1 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นมูลค่าชีวิตของบุคคลนั้นจะเท่ากับ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ค่ากลางในการค านวณ
มูลค่าชีวิตนั้นมีความยากในการระบุ โดยองค์กรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration 
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:FDA) เสนอให้ค านวณมูลค่าหนึ่งหน่วยของ QALY จาก VSL โดยใช้ QALY = VSL/qY โดย Y คือส่วนลดของช่วงอายุ
ของชีวิต และ q คือค่าเฉลี่ยสุขภาพของกลุ่มหนึ่ง 

Adler (2005) เสนอให้ใช้วิธีการศึกษาต้นทุน-ประสิทธิผลผสม (Hybrid Cost Effectiveness) หรือที่
เรียกว่าวิธีค านวณต้นทุน-ประสิทธิผลแบบไม่ดั้งเดิม (Non-traditional Cost Effectiveness) กล่าวคือ มีการเสนอให้
ค านวณหามูลค่ากลาง QALY หนึ่งหน่วย จากรูปแบบการกระจายของค่าความน่าจะเป็น (Probability Distributions) ของ 
QALY นอกจากนั้น Adler (2005) ยังแนะน าให้ใช้เทคนิคของ Bayesian อีกด้วย 

 การค านวณมูลค่าทางสถิติของชีวิต 

มูลค่าทางสถิติของชีวิต (Value of statistical life: VSL) ตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นั้น มีพื้นฐานมาจาก
งานของเดรซและงานของโจนส์และลี (Dreze 1962 และ Jones- Lee 1974) โดยมีแบบจ าลอง VSL ในช่วงเวลาหนึ่ง
คือ 

                     

โดยที่     คือความน่าจะเป็นในการมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง 

     คือค่าอรรถประโยชน์ของความมั่งคั่ง W เมื่อมีชีวิตอยู่ 

     คือค่าอรรถประโยชน์ของความมั่งคั่ง W เมื่อเสียชีวิต 

และ       และ          และ        

ซึ่งหมายความว่ามูลค่าชีวิตเชิงสถิติจะเท่ากับความน่าจะเป็นในการมีชีวิตคูณกับค่าอรรรถประโยชน์ในการมี
ชีวิต รวมกับความน่าจะเป็นในการเสียชีวิตและค่าอรรถประโยชน์ในการเสียชีวิต 

จากนั้นเมื่อน าความเต็มใจที่จ่ายในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแทนด้วย      และต้นทุนของการใช้
จ่ายคือ ฟังก์ชั่น      เข้าไปแทนจะได้ว่า 

                                  

จากสมการจะได้ว่า มูลค่าชีวิตของบุคคลหนึ่งนั้นจะขึ้นอยู่กับการที่บุคคลนั้นมีความเสี่ยงลดลงจากการที่ต้อง
ยอมสูญเสียเงินจ านวนหนึ่ง รวมกับการที่บุคคลนั้นยอมรับความเสี่ยงเพิ่มข้ึนจากการได้รับเงินเพิ่มข้ึน 

ซึ่งสมการที่ได้นั้น เป็นสมการในช่วงระยะเวลาเดียว แต่ในความเป็นจริงนั้นระยะเวลานั้นไม่มีก าหนด ดังนั้น
จึงต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์คือ การใช้ฟังก์ชั่นลิมิตหรือการค านวณผ่านทางอัตราส่วนเพิ่ มของการทดแทน 
(Marginal Rate of Substitution: MRS) ระหว่างความมั่งคั่งและความน่าจะเป็นในการมีชีวิต ดังนั้นจะได้ว่า 

     
   

  
 

         

                 
 

นั่นคือ ส่วนต่างความพอใจของความมั่งคั่งระหว่างมีชีวิตและเสียชีวิตเป็นสัดส่วนกับ ความน่าจะเป็นของ
ความพอใจความมั่งคั่ง W เมื่อมีชีวิตอยู่ส่วนเพิ่ม รวมกับความน่าจะเป็นของความพอใจความมั่งคั่ง W เมื่อเสียชีวิต
ส่วนเพิ่ม 
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จากสมการที่ได้ จะสามารถน ามาค านวณมูลค่าทางสถิติของชีวิตได้ โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมใน
การลดความเสี่ยงและเพิ่มความเสี่ยงกับชีวิตของบุคคล โดยวิธีการสอบถามความสามารถในการจ่ายของแต่ละบุคคล  
(Individual’s Willingness to Pay: WTP) ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีประชาชน 100,000 
คนในเมืองแห่งหนึ่ง โดยที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ประมาณ 10 คนต่อปี รัฐบาลต้องการที่จะลดอัตรา
การเสียชีวิตให้เหลือ 5 คนต่อปี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในท้องถนน เราจะสามารถหาค่า VLS ได้ โดยจากการที่
รัฐบาลท าการส ารวจ WTP ของประชาชนในเมือง และพบว่าประชาชนแต่ละคนต้องการจ่าย 1,000 บาทต่อปี ในการ
ลดจ านวนการเสียชีวิตลง 5 คน จึงท าให้เราทราบได้ว่า VSL ของประชาชนเมืองนี้ มีค่าเท่ากับ 1,000×100,000/5 = 
20 ล้านบาท 

วิธีในการหาค่าความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to pay: WTP) หรือความเต็มใจที่จะยอมรับ 
(Willingness to Accept: WTA) ซึ่งเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ส าหรับวัดคุณค่าของสินค้าที่ไม่มีขาย (Non-
traded good) นั้น มีหลายวิธีคือ 

1) วิธีการประเมินผลได้โดยค านึงถึงความต้องการจ่ายเป็นหลัก (Contingent Valuation) โดยวิธีนี้จะใช้การ
สัมภาษณ์เพื่อถามถึงความเต็มใจที่จ่ายโดยผ่านทางสินค้า หรือความเต็มใจที่ยอมรับเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ไม่ต้องการ
โดยสามารถหาได้จากการที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ส าหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับวิธีนี้คือ การที่ ผู้ให้
สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบตามความเป็นจริง เกิดจากความเสี่ยงและความล าเอียงในการได้อย่างเสียอย่าง  (Risk and 
Trade-off biases) เพราะคนเลือกจะตอบตามต้นทุนของสินค้าไม่ได้ตอบตามประโยชน์ที่ตนได้รับ 

2) วิธีการประเมินผลโดยค านึงถึงความพึงพอใจที่จะแสดงออก (Revealed Preferences) โดยสามารถดูได้
จากข้อมูลที่สะท้อนความพึงพอใจ เช่น วิธีการเลือกการท างานที่มีความเสี่ยงสูงกับอัตราค่าจ้างที่ได้รับ ซึ่งสามารถ
แก้ปัญหาการที่ คนไม่ตอบตามความเป็นจริงได้ นอกจากนี้ WTP ยังท าให้มีโอกาสเกิดปัญหาผลกระทบของ Dead-
anyway (Dead-anyway effect) คือการที่คนรู้ว่าจะใกล้เสียชีวิตในอนาคตนี้ ท าให้มี WTP ในการใช้จ่ายสูงกว่าปกติ 
และปัญหาผลกระทบของความมั่งคั่ง (Wealth effect) หมายถึงการที่คนมีความมั่งคั่งสูง ส่วนมากมักจะมี WTP สูง
ด้วย 

3) วิธีการอภิมาน (Meta Analysis) ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (Analysis of Analyses) วิธีนี้
เป็นวิธีการที่ให้ความสนใจในผลของงานวิจัยในแต่ละงานวิจัยที่เป็นเรื่องเดียวกันและมีลักษณะเฉพาะเหมือนกัน 
จากนั้นน ามาค านวณหรือเปรียบเทียบเพื่อหาค่ากลางที่ดีที่สุดจากงานวิจัยทุกฉบับ เช่น ในการค านวณหา VSL นั้น 
วิธีการอภิมานก็จะศึกษาค่า VSL ของงานวิจัยแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้องกันหรือมีลักษณะเฉพาะร่วมกัน จากนั้นน ามา
ค านวณด้วยวิธีทางเศรษฐมิติต่างๆเพื่อที่จะได้ค่า VSL ที่ดีที่สุด 

ปัญหาส าหรับวิธีการค านวณมูลค่าชีวิตด้วยวิธี VSL นั้นคือ WTP เป็นค่าที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะเป็น
อย่างไร เนื่องจากมีความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์ของอายุ กล่าวคือผู้สูงอายุไม่จ าเป็นต้องมี WTP สูงกว่า WTP 
ของเยาวชน จากการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง WTP กับอายุ พบว่าจากงานวิจัยที่สอบถามคนในอเมริกาและ
งานวิจัยที่สอบถามคนในแคนาดาถึง WTP ส าหรับการลดความเสี่ยงพบว่าอายุไม่มีผลต่อ WTP แต่งานวิจัยที่ศึกษา
จากตลาดแรงงานพบว่า VSL ของผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้นแสดงว่าอายุมีความสัมพันธ์กับ WTP เนื่องมาจากผู้สูงอายุมี
ความมั่งคั่งสูงท าให้มี WTP สูงประกอบกับผู้สูงอายุไม่มีรายจ่ายที่จ าเป็นเท่ากับเยาวชน แต่ในบางกรณี WTP ของแต่
ละคนเท่ากันหมดเนื่องจากทุกคนมองช่วงเวลาที่เหลือเป็นหน่วยเดียวกัน 

ทั้งนี้ งานวิจัยของ Aldy and Viscusi (2006) ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอายุและ VSL หรือ VSLY 
(Value of Statistical Life Year) ด้วยรูปที่ 4.1 ซึ่งมีแกน X เป็นอายุและแกน Y เป็น VSL หรือ VSLY โดยหาจาก
ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional data) ของกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุต่างกัน ทั้ง อายุ 18-24 ปี อายุ 35-44 ปี และ
อายุ 55-62 ปี ซึ่งจะได้ว่าความสัมพันธ์จะเป็นในรูปแบบตัวยูคว่ า (Inverted-U)   
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รูปที่ 4.1:  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและ VSL หรือ VSLY 

VSL VSLY 

  
ที่มา: Aldy and Viscusi (2006) 

นอกจากนั้น การค านวณมูลค่าชีวิตด้วยวิธี VLS ผ่านทาง WTP นั้นมักจะเกิดปัญหาที่ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบไม่
ตรงกับความจริงเนื่องจาก WTP ของคนแต่ละคนไม่เท่ากัน ต่างกันที่ข้อมูลความสามารถในการจ่าย การที่บุคคลไม่
สามารถตอบได้ว่าสิ่งใดให้ประโยชน์กับตนเองและการที่คนเลือกที่จะจ่ายในสิ่งที่ไม่ท าให้สถานการณ์ทางการเงินแย่ลง
ซึ่งท าให้ค่า WTP ที่ได้จะต่ ากว่าความจริง 

ส าหรับค่า VSL ที่ได้จากการส ารวจงานวิจัยที่ค านวณมูลค่าทางสถิติของชีวิตโดยใช้ข้อมูลในตลาดสินค้าใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Viscusi and Aldy (2003) นั้น พบว่าค่า VSL มีค่าตั้งแต่ 0.77-5.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
(ณ ราคาปี ค.ศ.2000) ตามตารางที่ 4.1 โดยที่ค่า VSL ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับรถยนต์มีค่าตั้งแต่ 0.84 - 
5.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมาจากสินค้าคือเข็มขัดนิรภัย รถยนต์ ที่นั่งส าหรับเด็กในรถยนต์และหมวกนิรภัย
รถจักรยาน 

ตารางที่ 4.1:  ค่า VSL ที่ค านวณจากข้อมูลตลาดสินค้าในสหรัฐอเมริกา 

ผู้เขียนรายงาน ประเภทความเสี่ยง สินค้า VSL (ล้านเหรียญ สรอ.  
ณ ราคาปี ค.ศ.2000) 

Blomquist (1979) การตายจากอุบัติเหตุรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย 1.0 
Dardis (1980) การตายจากเพลิงไหม้โดยปราศจาก

เครื่องตรวจจับควัน 
เครื่องตรวจจับควัน 0.77 

Portney (1981) การตายจากผลของมลพิษทางอากาศ อสังหาริมทรัพย์ 1.03 
Ippolito and Ippolito (1984) ความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ บุหรี่ 0.90 
Garbacz (1989) การตายจากเพลิงไหม้โดยปราศจาก

เครื่องตรวจจับควัน 
เครื่องตรวจจับควัน 2.56 

Atkinson and Halvorson 
(1990) 

อุบัติเหตุรถยนต์ รถยนต ์ 5.13 

Carlin and Sandy (1991) การตายในกรณีท่ีใช้ท่ีน่ังส าหรับเด็กใน
รถยนต ์

ท่ีน่ังส าหรับเด็กในรถยนต์ 0.84 

Dreyfus and Viscusi (1995) ความปลอดภัยในรถยนต์ รถยนต ์ 3.8-5.4 
Gayer, Hamilton, and Viscusi 
(2000) 

โรคมะเร็งในพื้นท่ีท่ีรับทุน Superfund อสังหาริมทรัพย์ 3.2-3.7 (4.3-5.0)* 

Jenkins, Owens, and Wiggins 
(2001) 

การตายจากการบาดเจ็บท่ีศีรษะอัน
เนื่องมาจากรถจักรยาน 

หมวกนิรภัยรถจักรยาน 1.4-2.9 (อายุ 5-9 ปี) 
1.2-2.8 (อายุ 10-14 ปี) 
2.1-4.3 (อายุ 20-59 ปี) 

หมายเหต:ุ * ตัวเลขในวงเล็บคือค่าประมาณซ่ึงมิได้น าอัตราคิดลดมาใช้ในช่วงเวลาซึ่งเป็นระยะซ่อนเร้นของโรคมะเร็ง 
ที่มา: Viscusi and Aldy (2003) 
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 การค านวณมูลค่าทางสถิติของอายุขัยที่เหลืออยู่  

มูลค่าทางสถิติของอายุขัยที่เหลืออยู่ (Value statistical life year: VSLY) เป็น วิธีที่พัฒนามาจากมูลค่าทาง
สถิติของชีวิตโดยการให้ความส าคัญกับจ านวนปีที่จะมีชีวิตเหลืออยู่ของแต่ละบุคคลขึ้น จาก Posner and Sunstien 
(2005) สามารถหาได้จาก 

      
    

         
 

โดย r  คือ อัตราคิดลดเวลา (Rate of Time Preference) หมายถึง อัตราผลตอบแทนอันเกิดจากการ
แลกเปลี่ยนระหว่างสินค้าในปัจจุบันกับสินค้าในอนาคตและ L คืออายุขัยที่เหลืออยู ่

วิธีการค านวณมูลค่าชีวิตด้วยวิธี VSLY อย่างง่ายนั้นคือ สมมติให้ค่า VSL ของบุคคลอายุ 50 ปี คือ 300,000 
บาท และค่า VSL ของบุคคลอายุ 30 คือ 200,000 บาท และก าหนดให้อายุเฉลี่ยของบุคคลในประเทศคือ 70 ปี 
ดังนั้น มูลค่าชีวิตของบุคคลอายุ 50 ปีคือ 300,000 * 20 = 6 ล้านบาท ส่วนมูลค่าชีวิตของบุคคลอายุ 30 ปีคือ 
200,000 * 40 = 8 ล้านบาท 

สาเหตุ เกิดจากแนวความคิดที่ว่า ค่า VSL ของเยาวชนและผู้สูงอายุควรมีค่าที่ต่างกัน ท าให้ต้องมีการ
ค านวณมูลค่าชีวิตด้วยวิธี VSLY ซึ่ง Sunstein (2003) เสนอให้ใช้การค านวณมูลค่าชีวิตด้วยวิธี VSLY แทนที่วิธี VSL 
เนื่องจากวิธี VSLY ให้ความส าคัญของคนในแต่ละช่วงอายุ โดยเพิ่มประโยชน์ให้กับเยาวชนมากขึ้นจากการลด
ประโยชน์จากคนสูงอายุ ซึ่งวิธีการนี้มีการอ้างว่าอาจท าให้เกิดปัญหาในเรื่องความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้สูงอายุและ
เยาวชน แต่วิธี VSLY นั้นไม่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว เพราะว่าผู้สูงอายุต้องเคยเป็นเยาวชนมาก่อน แต่ในขณะเดียวกัน
วิธี VSL นั้น เป็นตัวก่อให้เกิดปัญหานี้เพราะว่าวิธี VSL ค านวณมูลค่าชีวิตของผู้สูงอายุสูงกว่าเยาวชน 

 ข้อดีและข้อเสียของวิธีการค านวณมูลค่าชีวิตต่างๆ 

จากงานวิจัยของ Adler (2005) ได้เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีไว้ดังนี้ หากพิจารณาจาก
ประสิทธิภาพคาลดอร์และฮิลค์ (Kaldor-Hick efficiency) ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดในความหมายของคาลดอร์และฮิลค์
จะเกิดขึ้นได้ เมื่อฝ่ายที่ได้รับผลประโยชน์ยอมจ่ายเงินให้แก่ฝ่ายที่เสียประโยชน์ ซึ่งสามารถหาได้จากค่า WTP นั้น ท า
ให้วิธีการค านวณมูลค่าชีวิตด้วยวิธี VSL นั้นเป็นวิธีที่ดีกว่าวิธี QALY และวิธี VSLY เนื่องจากทั้งสองวิธีหลังนี้ไม่ได้
พิจารณาและสร้างมาจากพื้นฐานของประสิทธิภาพคาลดอร์และฮิลค์ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสวัสดิการโดยรวม (Overall-welfare) นั้นค่า WTP ของแต่ละบุคคลจะ
ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่แต่ละบุคคลจะสามารถรับได้ เช่น บางคนเป็นคนที่ชอบความเสี่ยง (Risk Lover) ชอบ
ความเสี่ยงปานกลาง (Risk Neutral) หรือไม่ชอบความเสี่ยงเลย (Risk Aversion) นอกจากนั้น อายุของแต่ละบุคคลก็
ส่งผลต่อ WTP ของแต่ละบุคคลด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและ WTP อาจอยู่ในลักษณะที่ความชันเป็นบวก ความ
ชันเป็นลบ ความชันเป็นศูนย์หรือลักษณะกราฟรูปตัวยูคว่ า ดังนั้น เนื่องจากความไม่แน่นอนเหล่านี้ ถ้าเราสามารถหา
ความสัมพันธ์นี้ได้ วิธีการ QALY และ VSLY ซึ่งก าหนดให้มูลค่าชีวิตของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละ
บุคคลและระยะเวลาของอายุที่เหลือด้วยนั้น จะสามารถประเมินมูลค่าชีวิตได้ดีกว่าวิธี VSL ซึ่งมูลค่าชีวิตไม่ขึ้นอยู่กับ
ช่วงอายุที่เหลืออยู ่

 สรุปและการน าการค านวณมูลค่าชีวิตมาใช้กับเรื่องมูลค่าชีวิตผู้โดยสารสาธารณะ 

จากที่กล่าวมาในข้างต้น คณะวิจัยได้เสนอวิธีการค านวณมูลค่าชีวิต 4 วิธี ซึ่งเป็นวิธีที่ค านวณมูลค่าชีวิตจาก
ค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน 1 วิธี ได้แก่ วิธี HCA และวิธีที่ค านวณมูลค่าชีวิตจากค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน 3 วิธี ได้แก่ วิธี 
QALY วิธี VSL และวิธี VSLY โดยที่ วิธี HCA จะค านวณจากมูลค่าของผลิตภาพในอนาคตที่สูญเสียไปของผู้เสียชีวิต 
ทั้งความเสียหายที่เกิดกับผู้เสียชีวิตและความเสียหายที่เกิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบปัญหาในเรื่องการใช้รายได้ที่ผู้ตาย
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คาดว่าจะได้รับไม่ใช่รายได้ที่ผู้ตายอาจได้รับ การท ากิจกรรมที่ไม่มีตลาดชัดเจน อัตราการเติบโตของค่าจ้างและ
ช่วงเวลาในการท างาน 

ส าหรับวิธีค านวณมูลค่าชีวิตจากค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งค านวณจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงนั้น วิธี 
QALY คือการค านวณมูลค่าชีวิตโดยอาศัยปีสุขภาวะ ซึ่งวิธีการหาจ านวนปีสุขภาวะนั้นมี 3 วิธี คือ วิธีการประเมินทาง
กายภาพ วิธีความเสี่ยงมาตรฐานและวิธีชดเชยเวลา โดยหลังจากสามารถหาจ านวนปีสุขภาวะได้แล้วนั้น จะต้องน า
จ านวนปีสุขภาวะไปค านวณเพื่อหามูลค่าชีวิต ส่วนวิธี VSL เป็นการค านวณคุณภาพชีวิตด้วยความเต็มใจที่จะจ่าย ซึ่ง
วิธีการหาค่า VSL นั้น สามารถท าได้ 3 วิธี คือ วิธีการประเมินผลได้โดยค านึงถึงความต้องการจ่ายเป็นหลัก  วิธีการ
ประเมินผลโดยค านึงถึงความพึงพอใจที่จะแสดงออก และวิธีการอภิมาน ซึ่งปัญหาส าหรับวิธีนี้คือความสัมพันธ์
ระหว่าง WTP และ อายุ และสุดท้าย ส าหรับวิธี VSLY คือวิธีการที่พัฒนาจากวิธี VSL เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องมูลค่า
ชีวิตกับอายุ โดยให้ความส าคัญกับจ านวนปีที่มีชีวิตเหลืออยู่ของแต่ละบุคคล ซึ่งท าให้เยาวชนมีมูลค่าชีวิตสูงกว่า
ผู้สูงอายุ 

การพิจารณาว่าวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดนั้นท าได้ยาก แต่ส าหรับวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับผู้โดยสารรถโดยสาร
สาธารณะในการค านวณมูลค่าชีวิตนั้น จะต้องเป็นวิธีที่สะท้อนมูลค่าชีวิตของผู้โดยสารรถสาธารณะได้ดีที่สุด โดยใน
ล าดับแรก ประเด็นเรื่องมูลค่าของผลิตภาพในอนาคตที่สูญเสียไปของผู้ตาย ซึ่งวิธี HCA ที่เป็นวิธีค านวณจาก
ค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินจากมูลค่าในอนาคตที่สูญเสียไปนั้น ไม่เหมาะสมส าหรับการสะท้อนมูลค่าชีวิต เนื่องจากจะท า
ให้ผู้โดยสารรถสาธารณะที่มีมูลค่าในอนาคตที่สูญเสียไปสูงกว่าได้รับชดเชยมากกว่าผู้โดยสารที่มีมูลค่าในอนาคตที่
สูญเสียไปต่ ากว่า ซึ่งวิธีการประเมินนี้จะไม่สะท้อนกับความจริง ส าหรับกรณี แม่บ้านหรือเด็ก ที่มีมูลค่าผลิตภาพใน
อนาคตที่สูญเสียไปต่ ากว่าความจริง ในขณะที่ วิธีการค านวณค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินอีก 3 วิธี ค านวณจาก
ค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งสามารถสะท้อนมูลค่าชีวิตได้ดีกว่า 

ประเด็นถัดมาคือ เร่ืองการสะท้อนมูลค่าชีวิตให้ตรงกับอายุของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ เมื่อพิจารณา
โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนั้น เด็กมีระยะเวลาในการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมากกว่าผู้สูงอายุ 
ดังนั้น วิธี QALY และ VSLY ที่น าระยะเวลาการมีชีวิตเข้ามาค านวณด้วยนั้น จะสะท้อนมูลค่าชีวิตของผู้โดยสารได้
ดีกว่า 

สุดท้าย การค านวณด้วยวิธี QALY และ VSLY นั้น ค านวณจากคนละพื้นฐานความคิด ในเรื่อง 
อรรถประโยชน์และ WTP ซึ่ง วิธี QALY นั้น สอบถามเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ในการมีชีวิต แต่ไม่ได้สอบถามเป็นมูลค่า
โดยตรง ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องการแปลงมูลค่า ในขณะที่วิธี VSLY นั้น สอบถามผู้ประสบเหตุออกมาเป็นมูลค่า
โดยตรง แต่โดยส่วนใหญ่จะระบุถึงมูลค่าของสินค้าต่างๆ เพื่อใช้เชื่อมโยงกับมูลค่าชีวิตท าให้ไม่สามารถสะท้อนมูลค่า
ชีวิตที่แท้จริงได้ ดังนั้น ทั้งสองวิธีต่างมีข้อดีและข้อเสียในคนละแบบ แต่วิธี VSLY จะสามารถหาค่ามูลค่าชีวิตของ
ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะได้ง่ายกว่าวิธี QALY 

4.2 การทบทวนงานวิจัยของไทยเกี่ยวกับการคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด 

ผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะนั้น ถือเป็นผู้ที่ถูกละเมิดโดยผู้กระท าความผิดตามหลักกฎหมาย
ละเมิด ซึ่งให้สิทธิแก่บุคคลทั่วไปในการไม่ให้ผู้ใดมาท าละเมิด แต่ถ้าผู้ใดมาท าละเมิด ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ละเมิดเพื่อชดใช้แก่ตนได้ ซึ่งสิทธิเหล่านี้  เป็นสิทธิตามกฎหมายมิใช่สัญญา ผู้ประสบเหตุ จึงมีสิทธิที่
จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการถูกละเมิดจากผู้ที่ต้องรับผิดชอบได้ นอกจากนั้น ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นยังมีทั้ง
ค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดรายได้ ค่าขาดไร้อุปการะ และค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน  เช่น 
ค่าความโศกเศร้าเสียใจ ค่าทุกข์ทรมานก่อนเสียชีวิต มูลค่าชีวิต ท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุประสบปัญหาในการฟ้องร้อง
ต่อศาล ทั้งเรื่องผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหาย ประเภทและหลักการชดเชยค่าเสียหายตามกฎหมายและศาล จาก
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งานวิจัยโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (2553ก) ได้ท าวิจัยที่เกี่ยวกับหลักการก าหนดความรับผิดชอบและ
ค่าเสียหายตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแนวทางการก าหนดค่าเสียหายของศาลไทย ดังนี้ 

 ความรับผิดชอบทางละเมิด (Tort Liability)  

ความรับผิดชอบทางละเมิดนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อการกระท าของบุคคลนั้นกระท าผิดทางละเมิดซึ่งต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความเสียหาย (Damage) 2) ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล 
(Causation) และ 3) เป็นการกระท าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Wrongful act) หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งนั้น จะไม่ถือว่ามีความรับผิดทางละเมิด  

ในด้านความเสียหายนั้น การกระท าจะมีความรับผิดทางละเมิดก็ต่อเมื่อ มีการก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น
เท่านั้น ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลนั้น จะขึ้นอยู่ว่าการกระท านั้นมีความสัมพันธ์กับความเสียหายที่เกิดขึ้น
หรือไม่ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลอาจจะแยกเป็นทฤษฎีหลักได้ 2 ทฤษฎีคือ 1) ทฤษฎีความเท่ากันแห่งเหตุ
หรือทฤษฎีเงื่อนไข ซึ่งระบุว่า ผู้ท าละเมิดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทุกอย่าง ที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของตน 
ไม่ว่าจะสามารถคาดหมายได้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม 2) ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม ซึ่งเกี่ยวกับการที่ความเสียหายที่เกิดขึ้น
อาจเป็นผลต่อเนื่อง ซึ่งไม่ได้เกิดจากผลลัพธ์นั้น ส าหรับองค์ประกอบสุดท้ายคือเรื่องหลักความรับผิดอย่างเด็ดขาดนั้น 
การกระท าผิดดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นการกระท าที่มีความผิดตามกฎหมายด้วย โดยสามารถแบ่งการกระท ามิชอบด้วย
กฎหมายออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ คือ 

1) หลักความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาดคือ ผู้กระท าความผิดจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี โดยไม่จ าเป็นต้อง
พิสูจน์ว่าผู้กระท าผิดนั้น มีความประมาท เลินเล่อหรือมีความระมัดระวังเพียงพอหรือไม่   

2) หลักการประมาทเลินเล่อคือ การที่ผู้กระท าความผิดถูกตัดสินว่ากระท า โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุ
ในเกิดความเสียหาย โดยอาจยกเว้นในเร่ืองที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือความเสียหายไกลเกินกว่าเหตุ  

3) หลักความรับผิดแทนผู้อื่นซึ่งน ามาใช้กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการกระท าของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระท าความผิด  

4) หลักความรับผิดแบบผสมผสาน คือการน าหลักการอื่นๆ มาผสมผสาน เช่น หลักประมาทเลินเล่อยกเว้น
ผู้เสียหายประมาทเลินเล่อด้วย หรือหลักความรับผิดอย่างเด็ดขาด ยกเว้นว่าผู้เสียหายประมาทเลินเล่อ และหลักความ
รับผิดโดยเปรียบเทียบ  

 ค่าเสียหายเชิงชดเชยในคดีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ค่าเสียหายจากการถูกละเมิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบ่งออกเป็น 6 ประเภทตามลักษณะของความ
เสียหาย คือ ความเสียหายต่อชีวิต ความเสียหายต่อร่างกายและอนามัย ความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ ความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อเสรีภาพ และความเสียหายต่อสิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิในข้างต้น ซึ่ง
หลักการจ่ายค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ  

1) การเยียวยาให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่สภาพที่เสมือนว่าไม่มีการท าละเมิดเกิดขึ้น ซึ่งผู้ประสบเหตุจะได้รับ
ค่าเสียหายเชิงชดเชย  

2) การลงโทษหรือป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยผู้ประสบเหตุจะได้ค่าเสียหายเชิงลงโทษซึ่งจะสูง
กว่าค่าเสียหายเชิงชดเชย 

นอกจากนั้น ความรับผิดทางละเมิดยังถูกระบุลงในกฎหมายอื่นๆ นอกจากกฎหมายละเมิด เช่น พ.ร.บ. 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ซึ่งระบุว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย
จากการท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ของตน พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 77 ตรี ซึ่งเป็นการให้สิทธิของผู้ทรง
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สิทธิบัตรในการฟ้องร้องผู้ที่ฝ่าฝืนสิทธิ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 41 ซึ่งให้อ านาจสมาคมที่
คณะกรรมการได้รับรองสิทธิในการด าเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคแทนสมาชิกของ
สมาคมที่ถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภค เป็นต้น 

 แนวทางการก าหนดค่าเสียหายของศาลไทย 

จากหลักการก าหนดค่าเสียหายและประเภทในข้างต้น น าไปสู่การใช้จริงในชั้นศาล ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้  ได้
วิเคราะห์แนวทางในการก าหนดค่าเสียหายของศาลไทย โดยใช้ข้อมูลจากค าพิพากษาฎีกาฉบับเต็มและฉบับย่อยาว
ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 จนถึง พ.ศ. 2552 ซึ่งครอบคลุมความเสียหาย 6 ประเภท ได้แก่ ร่างกายและอนามัย 
เสรีภาพ ทรัพย์สิน ชื่อเสียงเกียรติคุณ และสิทธิอื่นๆ ประเภทละ 15 ค าพิพากษาฎีกาโดยประมาณ ซึ่งเป็นการเลือก
แบบเจาะจง เนื่องจากมีเป้าหมายที่จะท าความเข้าใจในหลักหรือวิธีการก าหนดค่าเสียหายเท่านั้น มิได้ต้องการสรุปว่า
เป็นหลักหรือวิธีการที่ศาลทั่วไปใช้ โดยในส่วนนี้จะอธิบายแนวทางการคิดค่าเสียหาย 2 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะเป็นหลักคือ 1) การก าหนดค่าเสียหายต่อร่างกายและอนามัย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงิน 2) การคิดมูลค่าชีวิต 

 ค่าเสียหายต่อร่างกายและอนามัยที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 

การก าหนดค่าเสียหายต่อร่างกายและอนามัยที่เป็นตัวเงินนั้น สามารถแยกเป็น 2 ประเภทคือ ค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นแล้วและค่าเสียหายในอนาคตของศาล โดยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วนั้น มักจะก าหนดจากค่าใช้จ่ายที่มีหลักฐาน
การจ่ายจริงหรือหลักฐานอื่นๆ ที่น ามาแสดงเท่านั้นและยังไม่ค านึงว่าการใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นการใช้จ่ายที่ประหยัด
คุ้มค่า หรือเหมาะสมแก่ฐานะของผู้เสียหายหรือไม่ 

ส าหรับค่าเสียหายในอนาคต เช่น ค่ารักษาพยาบาลในอนาคตซึ่งก าหนดจากการน าค่ารักษาพยาบาลต่อ
เดือนคูณกับระยะเวลาของการรักษาพยาบาลในอนาคต ค่าขาดรายได้ในอนาคตซึ่งค านวณจากการน าค่าขาด
ความสามารถในการประกอบการงานในปัจจุบันมาคูณกับระยะเวลาของการขาดความสามารถในการประกอบการ
งานในอนาคตและก าหนดผู้ละเมิดจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดในงวดเดียว และค่าขาดรายได้ในอนาคต ในกรณีที่ผู้เสียหาย
ยังไม่มีรายได้หรือไม่มีหลักฐานแสดงรายได้ เช่น แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือกิจการส่วนตัวนั้นจะมี
ความซับซ้อนมากข้ึน เนื่องจากศาลจะประเมินจากรายได้จากอัตราขั้นต่ าของผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน เป็นต้น  

เนื่องจากค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งท าให้เกิดปัญหาและข้อจ ากัดในการค านวณ 8 
ประการคือ 1) การไม่คิดมูลค่าปัจจุบัน 2) การไม่ค านึงถึงความไม่แน่นอนของรายได้หรือค่าใช้จ่ายในอนาคต 3) การ
เปลี่ยนแปลงของรายได้หรือระดับราคา 4) การไม่ค านึงของระยะเวลาของความเสียหายในอนาคต 5) การก าหนดฐาน
รายได้ที่ใช้ในการค านวณค่าขาดรายได้ในอนาคต 6) การคิดเงินเพิ่มอ่ืนๆและสวัสดิการซึ่งไม่อยู่ในรูปเงิน 7) การคิดค่า
ขาดรายได้ของอาชีพที่ไม่มีตลาดชัดเจน และ 8) การคดิค่าขาดรายได้ในกรณีผู้เสียหายยังไม่มีรายได้ 

ส าหรับค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินนั้น ศาลจะก าหนดค่าเสียหายตามสมควรพฤติการณ์และความร้ายแรงของ
การละเมิด แต่ไม่อธิบายวิธีการค านวณที่เป็นตัวเงินไว้ ซึ่งงานวิจัยนี้คาดว่าการก าหนดค่าเสียหายนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้พิพากษาแต่ละท่าน 

 การคิดค่าเสียหายต่อชีวิต 

การคิดค่าเสียหายต่อชีวิตนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 

1) ค่าเสียหายที่ชดเชยให้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ตาย เช่น ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาลและค่าขาด
รายได้ก่อนช่วงเสียชีวิต ซึ่งค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพนั้น จะก าหนดตามค่าใช้จ่ายที่สูญเสียจริงภายใต้หลักฐานที่
มีความน่าเชื่อถือ ค่าเสียหายในส่วนนี้ มีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ ทั้งในด้านที่ไม่มีการชดเชยค่าขาดรายได้หลังจาก
เสียชีวิต และไม่มีการชดเชยค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินในเร่ืองการสูญเสียความสุขในการด าเนินชีวิตของผู้ตาย ซึ่งการ
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ละเว้นในเร่ืองเหล่านี้ ท าให้ค่าเสียหายที่เกิดจากการเสียชีวิตต่ ากว่าค่าเสียหายในกรณีทุพพลภาพมาก ตามการค านวณ
จากงานวิจัยฉบับนี้ 

2) ค่าเสียหายที่ชดเชยให้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เก่ียวข้องกับตัวผู้ตาย เช่น ค่าขาดไร้อุปการะซึ่งศาล
ก าหนด โดยการน าค่าอุปการะต่อเดือนคูณกับระยะเวลาการไร้อุปการะ ท าให้เกิดปัญหาที่ส าคัญ คือค่าอุปการะต่อ
เดือนนั้นไม่มีหลักหรือวิธีการในการค านวณชัดเจน จึงท าให้ค่าที่ได้มีความคลาดเคลื่อน 

ส าหรับระยะเวลาขาดไร้อุปการะนั้น งานวิจัยฉบับนี้ ตั้งข้อสมมติว่า ศาลจะก าหนดโดยพิจารณาจากปัจจัย
หลัก 2 ประการควบคู่กันคือ อายุการท างานที่เหลือของผู้อุปการะ (ผู้เสียชีวิต) และระยะเวลาที่ผู้ขาดอุปการะจะได้รับ
การอุปการะหากผู้อุปการะยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งแตกต่างกันไปตามอายุของผู้ขาดไร้อุปการะ ซึ่งท าให้เกิดข้อจ ากัด 5 
ประการคือ 1) ในเร่ืองการคิดค่าขาดแรงงานในครัวเรือน โดยคิดจากค่าจ้างคนมาท างานแทน เช่น กรณีการเสียชีวิต
ของแม่บ้านหรือสมาชิกครัวเรือนอื่นๆ 2) การไม่คิดมูลค่าปัจจุบันและเงินเฟ้อ ในการก าหนดค่าขาดไร้อุปการะ จึงท า
ให้ได้รับการชดเชยมากหรือน้อยเกินไป 3) การก าหนดฐานเงินที่ใช้ในการก าหนดค่าขาดไร้อุปการะ 4) การก าหนด
ระยะเวลาของการไร้อุปการะ 5) การไม่ชดเชยความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินของทายาท ซึ่งท าให้ไม่ได้รับการชดเชย
อย่างครบถ้วนและเป็นธรรม 

4.3 การวิเคราะห์ผลการเรียกร้องค่าเสียหายจากข้อมูลผู้ประสบเหตุของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

การศึกษาในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ผลการเรียกร้องค่าเสียหายจากข้อมูลผู้ประสบเหตุของ มพบ. โดย
พิจารณาร่วมกับข้อจ ากัดในการก าหนดค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินของศาลไทย ตลอดจนระยะเวลาในกระบวนการชดเชย
เยียวยาและเรียกร้องค่าเสียหาย 

4.3.1 การเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ประสบเหตุที่ได้รับการดูแลจาก มพบ. 

จากการส ารวจผลกระทบจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ โดยเน้นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์มาจาก
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) จ านวน 113 ราย โดยมีจ านวนผู้เสียหายที่สิ้นสุดการฟ้องร้องและเจรจาประนอมยอม
ความแล้วรวม 83 คดี ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 4.2:  สรุปสถิติจากข้อมลูผู้ประสบภัยที ่มพบ. เป็นผู้ดูแล 

ประเภทความ
เสียหาย 

จ านวนคดี 
จ านวนค่าเสียหายเฉลี่ยที่

ได้รับ (บาท) 
ค่าสูงสุด 
(บาท) 

ค่าต่ าสุด 
(บาท) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เสียชีวิต 2 289,609.38 329,218.75 250,000.00 56,016.12 
ทุพพลภาพ 2 450,000.00 700,000.00 200,000.00 353,553.39 

บาดเจ็บสาหสั 26 141,567.90 600,000.00 15,583.00 132,658.86 
บาดเจ็บทั่วไป 53 31,073.67 600,000.00 0.00 32,430.61 

รวม 83 83,268.41 700,000.00 0.00 122,583.14 
ที่มา:   จากผลการส ารวจ 

จากตารางที่ 4.2 จ านวนคดีที่มีความเสียหายประเภทบาดเจ็บทั่วไปมีจ านวนสูงที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 63.9 
ของคดีที่สิ้นสุดแล้วทั้งหมด รองลงมา คือ ความเสียหายประเภทการบาดเจ็บสาหัส คิดเป็น ร้อยละ 31.3 ของคดีที่
สิ้นสุดแล้วทั้งหมด ส่วนความเสียหายประเภททุพพลภาพ และเสียชีวิต มีจ านวนน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 21.4 ของคดีที่
สิ้นสุดแล้วทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 4.2 
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รูปที ่4.2:  จ านวนคดีในแต่ละประเภทความเสียหาย  

 

จากรูปที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า ค่าเสียหายเฉลี่ยของผู้ประสบภัยที่ทุพพลภาพมีค่าสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
ผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บสาหัส และผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บทั่วไป ตามล าดับ ประเด็นที่น่าสนใจคือ เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างจ านวนคดีในแต่ละความเสียหายกับค่าเสียหายที่ได้รับการชดเชยเยียวยา ดังแสดงในรูปที่ 4.4 
พบว่า ค่าเสียหายเฉลี่ยที่ผู้ประสบภัยมีความเสียหายประเภททุพพลภาพได้รับ มีค่าสูงกว่าค่าเสียหายเฉลี่ยที่ให้กับ
ผู้เสียชีวิต ซึ่งจะมีการศึกษาในรายละเอียดของการค านวณค่าเสียหายเพื่อประเมินความเหมาะสมในภายหลัง 

 

รูปที่ 4.3:  ค่าเสียหายเฉลี่ยที่ได้รับในแต่ละประเภทความเสียหาย 

 
ที่มา:   จากผลการส ารวจ 
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รูปที่ 4.4:  การเปรียบเทียบค่าเสียหายเฉลี่ยที่ได้รับกับจ านวนความเสียหาย ในแต่ละประเภทความเสียหาย 

 

ที่มา:   จากผลการส ารวจ 

จากรูปที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า ผู้เสียชีวิตและผู้ประสบภัยที่ทุพพลภาพเลือกที่จะประนอมยอมความทั้งหมด 
สอดคล้องกับผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บทั่วไป ที่มีจ านวนผู้เลือกประนอมยอมความมากกว่าด าเนินคดี
ผ่านศาลชั้นต้น หากเปรียบเทียบค่าเสียหายเฉลี่ยที่ได้รับจากการประนีประนอมยอมความและการด าเนินคดีผ่านศาล
ชั้นต้น ดังแสดงในตารางที่ 4.3 พบว่า จ านวนผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บทั่วไปที่เลือกประนอมยอมความ คือ 33 คน มีค่า
ใกล้เคียงกับจ านวนผู้ประสบภัยที่เลือกด าเนินคดีผ่านศาลชั้นต้น คือ 20 คน แต่ค่าเสียหายเฉลี่ยที่ผู้ประสบภัยที่เลือก
ประนอมยอมความได้รับมีค่าสูงกว่าผู้ประสบภัยที่เลือกด าเนินคดีผ่านศาลชั้นต้น ซึ่งเมื่อน าข้อมูลดังกล่าวของ
ผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บทั่วไปมาเปรียบเทียบทางสถิติ จึงสามารถสรุปได้ว่า ค่าเสียหายเฉลี่ยที่ผู้ประสบภัยที่เลือก
ประนอมยอมความมีค่าสูงกว่าของผู้ประสบภัยที่เลือกด าเนินคดีผ่านศาลชั้นต้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ช่วงความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ดังแสดงในตารางที่ 4.4 

รูปที่ 4.5:  การเรียกร้องค่าเสียหายในความเสียหายแต่ละประเภท 

 

ที่มา:   จากผลการส ารวจ   
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ตารางที่ 4.3:  การเปรียบเทียบค่าเสียหายเฉลี่ยที่ได้รับระหว่างการประนอมยอมความและการด าเนินคดีผ่านศาลชั้นต้น 

ประเภทความเสียหาย 
ขั้นตอนการด าเนินงานศาลชัน้ตน้ 

ประนีประนอมยอมความ ค่าเสียหายเฉลี่ยที่ได้รับ พิพากษา ค่าเสียหายเฉลี่ยที่ได้รับ 
เสียชีวิต 2 289,609.38 0 0 

ทุพพลภาพ 2 450,000.00 0 0 
บาดเจ็บสาหสั 25 138,177.14 1 226,337.00 
บาดเจ็บทั่วไป 33 39,256.28 20 16,072.22 

รวม 62 100,469.43 21 27,138.79 
ที่มา:   จากผลการส ารวจ 

ตารางที่ 4.4:  ผลการเปรียบเทียบค่าเสียหายเฉลี่ยที่ได้รับระหว่างการประนอมยอมความและการด าเนินคดีผ่านศาลชั้นต้น 

ขั้นตอนการด าเนินงานศาลชัน้ตน้ ประนีประนอมยอมความ พิพากษา F-test 
จ านวนคด ี 33 20 6.62*** 

ค่าเสียหายเฉลี่ยที่ได้รับ 39,256.28 16,072.22  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 34,421.18 22,245.65  

ค่าสูงสุด 150,000.00 100,000.00  
ค่าต่ าสดุ 0.00 0.00  

ที่มา:   ค านวณจากผลการส ารวจ 

ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้นจึงมีความเป็นไปได้ว่า คู่กรณีหรือบริษัทประกันเห็นว่าการบาดเจ็บทั่วไปนั้นมีค่า
รักษาพยาบาลที่ไม่สูงมากนัก หรือการที่ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่มักเลือกการประนอมยอมความ เพราะขาดความรู้ และ
ข้อมูลเก่ียวกับสิทธิที่ตนเองพึงได้รับ หรือกระบวนการพิพากษาของศาลควรมีการปรับปรุงหลักการค านวณค่าเสียหาย
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ ประเด็นในเร่ืองของระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหายและชดเชยเยียวยาเป็น
อีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้ผู้เสียหายเลือกการเจรจาประนอมยอมความโดยไม่ผ่านศาล 

4.3.2 ข้อจ ากัดในการก าหนดค่าเสียหายของศาลไทย 

การชดเชยค่าเสียหายจากอุบัติเหตุแบ่งได้เป็นค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยค่าเสียหายที่เป็น
ตัวเงินประกอบไปด้วย ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดรายได้ และค่าขาดไร้อุปการะ ส่วนค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน 
ประกอบไปด้วย ค่าความเศร้าโศกเสียใจ ค่าทุกข์ทรมานก่อนเสียชีวิต และมูลค่าชีวิต อย่างไรก็ตาม จากงานศึกษาของ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2553ก) พบว่า ข้อจ ากัดในการก าหนดค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น 
ตัวเงิน มีดังนี้ 

 ข้อจ ากัดในการก าหนดค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) ข้อจ ากัดเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ 

(1) ระบบกระบวนการพิจาณาคดีแพ่งของไทยเน้นระบบกล่าวหามากกว่าไต่สวน 

(2) ในคดีแพ่ง ศาลต้องตัดสินตามข้อหาในค าร้อง หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแต่โจทก์ไม่ได้
เรียกร้องในส่วนนั้น แม้ศาลจะทราบแต่ก็ไม่อาจก าหนดค่าเสียหายเพื่อชดเชยความเสียหายนั้นได้  
นั่นคือ เม่ือมีค่าเสียหายที่ไม่ได้เขียนไว้ในค าร้องต่อศาล ศาลจะไม่สามารถตัดสินค่าเสียหายนั้นให้ได้ 

(3) กฎหมายให้อ านาจศาลในการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขค าพิพากษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่
วันพิพากษา แต่ถ้าความเสียหายต่อร่างกายและอนามัยได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากระยะเวลา 2 ปี 
ผู้เสียหายจะไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่ 
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2) การขาดหลักการหรือวิธีการค านวณที่เหมาะสม ได้แก่ 

(1) การก าหนดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น กรณีการขาดรายได้หรือการขาดแรงงานของอาชีพที่ไม่มี
ตลาดชัดเจน เช่น แม่บ้าน (หมายถึงมารดาของบุตร ซึ่งไม่ใช่ลูกจ้าง) มีคดีที่ศาลก าหนดค่าเสียหาย
จากผลตอบแทนในตลาดแรงงานของลูกจ้างท างานบ้าน (Replacement Cost) แทนที่จะ
ก าหนดค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ซึ่งในความเป็นจริงนั้นทดแทนกันไม่ได้ 

(2) วิธีที่ศาลใช้ในการก าหนดค่าเสียหายในอนาคตในบางคดี เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดรายได้ หรือ
ค่าอุปการะเลี้ยงดู มีจุดอ่อนหลายประการ ซึ่งอาจท าให้ผู้เสียหายไม่ได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสม 
(ทั้งมากเกินไปและน้อยเกินไป) เช่น การไม่คิดมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งท าให้ผู้ได้รับเงินนั้นได้น้อยกว่าปกติ 
การค านวณค่าขาดไร้อุปการะ และไม่คิดความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังเกษียณอายุ เป็นต้น 

 ข้อจ ากัดในการก าหนดค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน ประกอบไปด้วย 

1) ข้อจ ากัดเกี่ยวกับกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่ไม่
เป็นตัวเงินในหลายกรณี ได้แก่ ความเสียหายต่อชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสิทธิ
อื่นๆ 

2) การขาดหลักหรือวิธีการค านวณที่เหมาะสม กล่าวคือ ในการก าหนดค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน ยังไม่มี
หลักฐานที่ชัดเจนว่าศาลไทยมีวิธีการค านวณที่เป็นระบบชัดเจน และมีหลักวิชาการรองรับ 

ทั้งนี้ งานวิจัยของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2553ก) ได้มีการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของค่าเสียหาย
จากการพิจารณาของศาลไทย ดังแสดงในตารางที่ 4.5 ซึ่งพบว่าค่าเสียหายเฉลี่ยในกรณีทุพพลภาพมีค่าสูงกว่ากรณี
การเสียชีวิต 

ตารางที่ 4.5:  ค่าเสียหายเฉลี่ยจากการพิจารณาของศาลไทย 

ประเภทความเสียหาย จ านวนกรณี ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 

เสียชีวิต 
18 คด ี

(2528-2551) 
700,161 1,818,354 177,253 

ทุพพลภาพ 
23 คด ี

(2531-2551) 
1,205,726 9,002,358 55,063 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2553ก) การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ : การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด 

4.3.3 กระบวนการชดเชยเยียวยาและเรียกร้องค่าเสียหาย 

จากการวิเคราะห์ผลส ารวจจากแบบสอบถามดังแสดงในรายละเอียดบทที่ 2 พบว่า ในประเด็นเรื่อง
ระยะเวลาในกระบวนการชดเชยนั้น เมื่อมีการเจรจาไกล่เกลี่ย มีคนกลางเข้ามาต่อรองค่าเสียหาย ตลอดจนการ
ฟ้องร้องต่อศาล ระยะเวลาในกระบวนการชดเชยจะเพิ่มข้ึน ดังแสดงได้ในรูปที่ 4.6 ทั้งนี้ กระบวนการในการชดเชยใช้
เวลาค่อนข้างนาน โดยค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นปัญหาในการเรียกร้องค่าชดเชยมากนัก แต่ค่าสินไหมอื่นๆ (เช่น 
ค่าชดเชยการขาดรายได้ ค่าขาดไร้อุปการะ) กลับมีปัญหามากกว่า นอกจากนี้ บริษัทประกันมีบทบาทค่อนข้างน้อย 
โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าเสียหายเต็มวงเงินอยู่แล้วในกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ซึ่งหากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเกิน
วงเงินที่ก าหนด ผู้ประกอบการ หรือบริษัทประกันภัยจะเป็นคนจ่ายส่วนเกินแทน  



บทท่ี 4 69 

รูปที่ 4.6:  ระยะเวลาในกระบวนการชดเชยเยียวยาและเรียกร้องค่าเสียหาย 

 

 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างค่าเสยีหายทีไ่ด้รับและระยะเวลาในกระบวนการชดเชยเยียวยาและ
เรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน ในกรณีฟ้องร้องผา่นศาล จึงเปน็อีกหนึ่งสาเหตุทีท่ าให้ผู้เสียหายเลือกรับ
ค่าชดเชยเยียวยาด้วยการเจรจาประนอมยอมความ 

4.4 แนวทางในการแก้ปัญหาในกระบวนการชดเชยเยียวยาและเรียกร้องค่าเสียหาย 

จากปัญหาข้างต้น งานศึกษานี้จงึได้เสนอแนะแนวทาง เพื่อให้กระบวนการชดเชยเยียวยา และการเรียกร้อง
ค่าเสียหายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.6 

ตารางที่ 4.6: แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการชดเชยเยียวยาและเรียกร้องค่าเสียหายของ 
ผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

ปัญหาระยะเวลาในการเรียกร้องค่าชดเชยใช้เวลานาน 

แนวทางในการแก้ไข : สร้างกลไกการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 

วิธีการด าเนินงาน - แก้ไขหรือบังคับใช้พระราชบญัญัตขินส่งทางบก หมวด 4 การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการ
ขนส่ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ - บริษัทประกันภยั 
- ผู้ประกอบการรถโดยสาร 

ข้อดี : ผู้ประสบภยั และญาตผิู้ประสบภยัไดร้ับการเยียวยาอยา่งรวดเร็ว 

ข้อเสีย : การมีภาระที่เพ่ิมขึ้นของกรมการขนส่งทางบกในการปรับปรุงกฎระเบียบ 

ปัญหาการสร้างระบบการร่วมรับผิดของผู้ประกอบการที่เกิดอุบัติเหตุ 

แนวทางในการแก้ไข : การสรา้งระบบร่วมรับผิดของผู้ประกอบการ ในกรณีที่เกิดอุบตัิเหตุ 

วิธีการด าเนินงาน - แก้ไขพระราชบัญญตัิขนส่งทางบก หมวด 4 การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ - บริษัทประกันภยั 
- ผู้ประกอบการรถโดยสาร 

ข้อดี : ผู้ประกอบการมีความระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งอาจท าให้เกิดมาตรการป้องกันท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ข้อเสีย : ผู้ประกอบการอาจมตี้นทุนสูงข้ึนเมื่อเกิดอุบัตเิหตุ ท าให้ภาระนั้นตกอยู่กับผู้ประกอบการ 
ร่วมบริการมากกว่าผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต 
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จะเห็นได้ว่า แนวทางดังกล่าวสามารถปรับปรุงกระบวนการชดเชยและเรียกร้องค่าเสียหายให้มีความรวดเร็ว
ขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในประเด็นของการสร้างระบบการร่วมรับผิดของผู้ประกอบการนั้น  จัดว่ามี
ความส าคัญและเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งจะมีการศึกษาโดยละเอียดในบทต่อไป   
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 กลไกการเชื่อมโยงความรับผิดชอบเพื่อยกระดับ 
ความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 

จากการศึกษาทั้งด้านของผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุของการโดยสารรถโดยสารสาธารณะ ระบบการ
ประกันภัยบุคคลที่ 3 และการเรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ท าให้พบปัญหาและอุปสรรคที่
ควรมีการปรับปรุง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการชดเชยเยียวยาค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้ระบบประกัน
บุคคลที่ 3 ของไทยมีประสิทธิผลในด้านการคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะเป็นส าคัญ อย่างไรก็
ตาม อุปสรรคทางด้านโครงสร้างการประกอบการรถโดยสารประจ าทางเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ส าคัญที่ควรต้องมี
การศึกษา เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนการก าหนดการ
ร่วมรับผิดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผ่านการพัฒนากลไกการเชื่อมโยงความรับผิดชอบระหว่างผู้ประกอบการรถโดยสาร
สาธารณะ ทั้งที่มีใบอนุญาตและผู้ร่วมบริการ บริษัทประกันภัย และผู้ก ากับนโยบาย 

งานศึกษาในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการเสนอแนะกลไกการเชื่อมโยงความรับผิดชอบ เพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ผ่านระบบการประกอบการรถโดยสารประจ าทางและการประกันภัย ตลอดจน
วิเคราะห์จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันภัยบุคคลที่ 3 จากการประชุมระดม
ความเห็น1 

5.1 การเสนอแนะแนวทางการยกระดับความปลอดภัยผ่านระบบต่างๆ 

จากการศึกษาในทุกหัวข้อที่ผ่านมา น ามาซึ่งความพยายามในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกันภัย
บุคคลที่ 3 ตลอดจนปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงระบบการให้ใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารสาธารณะและการประกันภัย 

5.1.1 การประกอบการรถโดยสารประจ าทาง 

 ปัญหาการให้ใบอนุญาตประกอบการที่มีผลต่อเรื่องความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ 

ประเด็นเรื่องความรับผิดชอบของผู้ประกอบการนั้นสามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้เป็น 2 ส่วน คือความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในการให้บริการที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย ในส่วนของความรับผิดชอบในกรณีเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะนั้น โดยปกติแล้วบริษัทประกันภัย 
ผู้ประกอบการรถร่วมบริการหรือเจ้าของรถ และคนขับรถ จะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมี
ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเป็นจ าเลยร่วมอยู่ในระบบ แต่เนื่องด้วยลักษณะโครงสร้างการให้ใบอนุญาต
ประกอบการ ที่มีผลไปถึงความเป็นเจ้าของรถโดยสารสาธารณะด้วยนั้นยังขาดความชัดเจน ท าให้เกิดความยุ่งยากใน
การด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย เช่น กรณีที่มีการประนอมยอมความกันได้  คนรับภาระส่วนใหญ่คือบริษัท
ประกันภัยและเจ้าของรถเป็นหลัก แต่ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตนั้นแทบจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นเลย ยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้างที่ไม่ชัดเจนนี้ยังท าให้ความพยายามปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยใน
การให้บริการรถโดยสารสาธารณะนั้นเกิดประสิทธิผลได้ยาก 

                                                           
1 เอกสารและรายละเอยีดเกี่ยวกับการประชุมระดมความคิด แสดงไว้ในภาคผนวก ข. 
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 โครงสร้างการประกอบการรถโดยสารประจ าทาง 

งานศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2553ข) ได้ศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนการประกอบการรถ
โดยสารประจ าทาง ซึ่งมีรายละเอียดโครงสร้างกิจการรถโดยสารประจ าทางที่สามารถน ามากล่าวถึงในการศึกษานี้ได้
ดังนี้ กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานหลักที่มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ใน
การด าเนินการด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับรถโดยสารประจ าทาง เช่น การจัดระเบียบรถโดยสารประจ าทางด้านเส้นทางและ
การออกใบอนุญาตประกอบการ การก ากับดูแลการก าหนดมาตรฐานของรถโดยสารประจ าทาง การก ากับดูแลด้าน
ความปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้รถโดยสารประจ าทางที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น 7 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐาน 1 คือ รถปรับอากาศพิเศษ มาตรฐาน 2 คือ รถปรับอากาศ มาตรฐาน 3 คือ รถที่ไม่มี
เครื่องปรับอากาศ มาตรฐาน 4 คือ รถสองชั้น มาตรฐาน 5 คือ รถพ่วง มาตรฐาน 6 คือ รถกึ่งพ่วง และมาตรฐาน 7 
คือ รถโดยสารเฉพาะกิจ 

(1) จ านวนรถโดยสารประจ าทาง 

จ านวนรถโดยสารประจ าทางสามารถพิจารณาได้จากการจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทาง
บกของรถโดยสารประจ าทางระหว่างปี 2549-2553 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 36.42 ต่อปี จาก 1,915 คัน ใน
ปี 2549 จดทะเบียนเพิ่มเป็น 6,633 คัน ในปี 2553 รวมระหว่างปี 2549-2553 ทั้งสิ้น 20,720 คัน ทั้งนี้ รถตู้โดยสาร
ประจ าทาง (ม.2จ) มีการจดทะเบียนร้อยละ 53.85 ของจ านวนรถโดยสารที่จดทะเบียนใหม่ทั้งหมด จ านวน 11,157 
คัน มีจ านวนการจดทะเบียนเฉลี่ยปีละ 2,231 คันต่อปี โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 72.75 ต่อปี นั่นคือเพิ่มขึ้น
จาก 512 คัน ในปี 2549 เป็น 4,560 คัน ในปี 2553 ขณะที่รถโดยสารไม่ปรับอากาศมาตรฐาน 3 มีอัตราการเพิ่มขึ้น
ค่อนข้างคงที่ จดทะเบียนในปี 2553 จ านวน 500 คัน และจดทะเบียนในปี 2549 จ านวน 483 คัน หรือมีจ านวนรถ
โดยสารไม่ปรับอากาศเฉลี่ยปีละ 471 คัน และรถสองแถวมีรถจดทะเบียนใหม่เฉลี่ย 448 คัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีรถตู้
โดยสารประจ าทางเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก เหตุผลหนึ่งเนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายขอปรับเงื่อนไขรถที่ใช้
ในการประกอบการจากเดิมที่ใช้รถโดยสารขนาดใหญ่เป็นรถตู้โดยสารแทนในสัดส่วนรถโดยสารขนาดใหญ่ 1 คัน
เปลี่ยนเป็นรถตู้โดยสาร 3 คัน ดังแสดงได้ในตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1: จ านวนรถโดยสารประจ าทางจดทะเบียนใหม่ ระหว่างปี 2549-2553 

มาตรฐานรถ 

จ านวนรถในแต่ละปี (คัน) อัตราการ
เพิ่มขึ้น

เฉลี่ยต่อปี 
(ร้อยละ) 

2549 2550 2551 2552 2553 รวม 

มาตรฐาน 1 
รถปรับอากาศพิเศษ 

155 201 184 182 229 951 10.25 

มาตรฐาน 2 
รถปรับอากาศ 

701 1,389 3,187 2,885 5,259 13,421 65.50 

- ม.2  
(รถปรับอากาศขนาดใหญ่) 

189 291 462 623 699 2,264 38.68 

- ม.2 จ  
(รถตู้โดยสารประจ าทาง) 

512 1,098 2,725 2,262 4,560 11,157 72.75 

มาตรฐาน 3 
รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

979 969 882 856 909 4,595 -1.84 

- ม.3  
(รถไม่ปรับอากาศขนาด
ใหญ่) 

496 469 458 432 500 2,355 0.20 

- ม.3 ฉ 
(รถสองแถว) 

483 500 424 424 409 2,240 -4.07 

มาตรฐาน 4 
รถสองชั้น 

70 112 282 132 234 830 35.22 

มาตรฐาน 5 
รถพ่วง 

0 0 0 0 0 0 0.00 

มาตรฐาน 6 
รถกึ่งพ่วง 

0 0 0 0 0 0 0.00 

มาตรฐาน 7 
รถโดยสารเฉพาะกิจ 

10 475 433 3 2 923 -33.13 

รวม 1,915 3,146 4,968 4,058 6,633 20,720 36.42 
ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก (2554) 

ทางด้านจ านวนรถโดยสารประจ าทางสะสม จากตารางที่ 5.2 พบว่า จ านวนรถโดยสารประจ าทางสะสมในปี 
2553 มีทั้งสิ้น 123,331 คัน ส่วนใหญ่เป็นรถโดยสารไม่ปรับอากาศ 79,660 คัน หรือร้อยละ 64.60 ของจ านวนรถ
สะสมทั้งหมด รองลงมาเป็นรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 มีจ านวน 29,378 คัน หรือร้อยละ 23.82 ของจ านวน
รถโดยสารประจ าทางทั้งหมด จากรูปที่ 5.1 พบว่า ระดับการเพิ่มขึ้นของรถตู้โดยสารประจ าทางนั้นสูงขึ้นอย่างมาก 
โดยมีรถจดทะเบียนสะสมเพิ่มขึ้นจาก 3,230 คันในปี 2549 เป็น 17,957 คัน ในปี 2553 หรือมีอัตราการขยายตัวของ
จ านวนรถสะสมร้อยละ 53.55 ต่อปี ในขณะที่รถโดยสารขนาดใหญ่ทั้งรถโดยสารปรับอากาศพิเศษ (มาตรฐาน 1) และ
ไม่ปรับอากาศ (มาตรฐาน 3) มีอัตราการเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 2.98 และ 1.93 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5.2: จ านวนรถโดยสารประจ าทางสะสม ณ วันที่ 31 ธ.ค. 53 จ าแนกตามมาตรฐาน 

 มาตรฐานรถ จ านวนรถในแต่ละปี (คัน) 

2549 2550 2551 2552 2553 
มาตรฐาน 1 รถปรับอากาศพิเศษ 7,582 7,825 8,063 8,266 8,528 
มาตรฐาน 2 รถปรับอากาศ 12,313 14,365 18,888 22,803 29,378 
- ม.2 (รถปรับอากาศขนาดใหญ่) 9,083 9,397 9,970 10,670 11,421 
- ม.2 จ (รถตู้โดยสารประจ าทาง) 3,230 4,968 8,918 12,133 17,957 
มาตรฐาน 3 รถที่ไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศ 71,165 73,525 75,662 77,755 79,660 
- ม.3 (รถไม่ปรับอากาศขนาดใหญ่) 51,041 52,099 53,135 54,144 55,107 
- ม.3 ฉ (รถสองแถว) 20,124 21,426 22,527 23,611 24,553 
มาตรฐาน 4 รถสองชั้น 3,666 3,886 4,251 4,466 4,779 
มาตรฐาน 5 รถพ่วง 10 11 11 11 11 
มาตรฐาน 6 รถกึ่งพ่วง 1 1 1 1 1 
มาตรฐาน 7 รถโดยสารเฉพาะกจิ 44 525 958 962 974 

รวม 94,781 100,138 107,834 114,264 123,331 
หมายเหตุ: รถมาตรฐาน 2 (จ) เป็นข้อมูลโดยประมาณจากจ านวนรถตามเง่ือนไขการเดินรถ 
ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก (2554) 

รูปที่ 5.1: จ านวนรถโดยสารประจ าทางจดทะเบียนสะสม ปี 2549-2553 

 
ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก (2554) 

(2) การให้ใบอนุญาตการประกอบการขนส่งรถโดยสารประจ าทาง 

การให้ใบอนุญาตการประกอบการขนส่งรถโดยสารประจ าทางจะแบ่งเส้นทางการเดินรถออกเป็น 4 หมวด 
ซึ่งแสดงลักษณะของเส้นทางที่แตกต่างกัน ได้แก่ 

- หมวด 1 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสารประจ าทางภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
เทศบาล สุขาภิบาล เมืองและเส้นทางต่อเนื่อง ทั้งนี้ เส้นทางหมวด 1 แบ่งออกเป็น หมวด 1 ในเขต
กรุงเทพมหานคร และหมวด 1 ในส่วนภูมิภาค 

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

ม.1 ม.2 บัส ม.2 รถตู ้ ม.3 บัส ม.3 รถสอง
แถว 

ม.4 

คัน
 

มาตรฐานรถ 

2549 2550 2551 2552 2553 



บทท่ี 5 75 

 หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจ าทางภายในเขตกรุงเทพฯ และ
จังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องในเขตปริมณฑล โดยลักษณะเส้นทางการเดินรถส่วนใหญ่ผ่านถนนสาย
หลัก และถนนสายส าคัญที่เป็นบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น แหล่งธุรกิจการค้า สถาบัน 
การศึกษา สถานที่ราชการ เป็นต้น 

 หมวด 1 ในส่วนภูมิภาค หมายถึง เส้นทางภายในเขตเทศบาล สุขาภิบาลเมืองในส่วนภูมิภาคมี
ลักษณะเส้นทางผ่านถนนสายหลักที่มีประชาชนอาศัยหนาแน่น รวมทั้งสถานที่ส าคัญๆ เช่น 
โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานที่ราชการ เป็นต้น 

- หมวด 2 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสาร ซึ่งมีเส้นทางเร่ิมต้นจากกรุงเทพมหานคร
ไปยังจังหวัดในส่วนภูมิภาค 

- หมวด 3 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสาร ซึ่งมีเส้นทางระหว่างจังหวัดหรือ 
คาบเก่ียวระหว่างเขตจังหวัดในส่วนภูมิภาค 

- หมวด 4 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสารในเขตจังหวัด ซึ่งอาจจะประกอบด้วย
เส้นทางสายหลักสายเดียว หรือเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายย่อยซึ่งแยกออกจากเส้นทางสายหลัก
ไปยังอ า เภอ หมู่บ้าน หรือเขตชุมชน  ทั้งนี้  เส้นทางหมวด 4 แบ่งออกเป็น หมวด 4 ในเขต
กรุงเทพมหานคร และหมวด 4 ในส่วนภูมิภาค 

 หมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง เส้นทางที่มีลักษณะเส้นทางเดินรถส่วนใหญ่ผ่านถนน
สายรองและถนนในซอยที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลัก มุ่งเน้นการให้บริการเชื่อมต่อกับเส้นทางรถ
โดยสารประจ าทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 หมวด 4 ในส่วนภูมิภาค หมายถึง เส้นทางรถโดยสารภายในเขตจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงการเดินทาง
ของประชาชนในเขตชุมชนต่างๆ คือ หมู่บ้าน อ าเภอ และเมือง 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจ าทางส าหรับเส้นทางหมวด 1 
และหมวด 4 ในกรุงเทพฯ รวมทั้งเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ กับนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการให้กับ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แต่เพียงรายเดียว ยกเว้นเส้นทางในหมวด 4 ที่ ขสมก. ไม่อาจด าเนินการได้ ให้
เสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป ดังนั้น การพิจารณาออก
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 1 และหมวด 4 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงมีเส้นทางที่อนุญาตให้
เอกชนเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย ทั้งนี้ กรณีเส้นทางหมวด 1 มีการออกใบอนุญาตให้เอกชน คือ 
บริษัท บางกอกไมโครบัส จ ากัด ในเส้นทางปรับอากาศพิเศษ (ปอ.พ.) และบริษัท ธนบุรีบัสเซอร์วิส จ ากัด ในเส้นทาง 
Airport Express 

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 โดยออก
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้กับบริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) แต่เพียงผู้เดียว แต่ส าหรับเส้นทางหมวด 3 นั้น บขส. 
และเอกชนสามารถยื่นค าขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ 

การให้บริการเดินรถของผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทางในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและด าเนินการโดยเอกชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐมี 2 หน่วยงาน ได้แก่ บขส. และ ขสมก. ซึ่งด าเนินงานในลักษณะ
รัฐวิสาหกิจ โดยที่ บขส. ได้รับอนุญาตให้ประกอบการเดินรถในเส้นทางหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 
ภูมิภาค ส าหรับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อนุมัติให้จัดการเดินรถในเส้นทาง หมวด 1 และหมวด 4 
ในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง 
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- ด าเนินการโดยเอกชน เอกชนได้รับอนุมัติให้จัดการเดินรถในเส้นทาง หมวด 1 และหมวด 4 ในจังหวัด
ส่วนภูมิภาค หมวด 3 และหมวด 4 กรุงเทพฯ และเป็นผู้ประกอบการรถร่วมหมวด 1 กรุงเทพฯ กับ  
ขสมก. หมวด 2 กับ บขส. 

นอกจากนี้ จากงานศึกษาของ ณรงค์ ป้อมหลักทอง และคณะ (2555) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ โดยกล่าวถึงโครงสร้างผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะไว้ในงานศึกษาดังกล่าว 
และพบว่า การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจ าทางจะออกให้ 1 ฉบับต่อ 1 เส้นทาง โดย
ผู้ประกอบการ 1 ราย สามารถถือใบอนุญาตได้มากกว่า 1 เส้นทาง ในปี 2554 มีใบอนุญาตประกอบการเดินรถ 2,986 
ฉบับ แบ่งเป็น รถหมวด 1 จ านวน 646 ฉบับ รถหมวด 2 จ านวน 202 ฉบับ รถหมวด 3 จ านวน 514 ฉบับ และรถ
หมวด 4 จ านวน 1,624 ฉบับ โดยมีจ านวนใบอนุญาตค่อนข้างคงที่ เฉลี่ยระหว่างปี 2550-2554 มีใบอนุญาตทั้งสิ้น 
2,960 ฉบับ ดังแสดงในตารางที่ 5.3 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของจ านวนรถโดยสารประจ าทาง
สะสมและรถโดยสารจดทะเบียนใหม่แล้วจะพบว่ามีอัตราการขยายตัวที่แตกต่างกัน กล่าวคือ จ านวนรถโดยสารสะสม
มีอัตราการขยายตัวระหว่างปี 2549-2553 ร้อยละ 53.55 ต่อปี ขณะที่อัตราการขยายตัวของใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งรถโดยสารระหว่างปี 2550-2554 คิดเป็นร้อยละ 0.20 ต่อปี ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าจ านวนเส้นทาง 1 เส้นทาง มี
จ านวนรถต่อเส้นทางมีอัตราที่เพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน 

ตารางที่ 5.3: จ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจ าทาง ปี 2550-2554 

หมวด 2550 2551 2552 2553 2554 
เฉลี่ย  

2550-2554 
หมวด 1 667 658 658 594 646 645 
หมวด 2 199 207 190 200 202 200 
หมวด 3 522 505 503 514 514 512 
หมวด 4 1,579 1,633 1,640 1,546 1,624 1,604 

รวม 2,967 3,003 2,991 2,854 2,986 2,960 
ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2554) 

(3) ลักษณะการด าเนินกิจการของผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง 

จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในการส ารวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง ปี 
2551 แบ่งตามผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ประกอบการรถร่วม ข้อมูลดังกล่าวสามารถแสดงขนาดของกิจการการ
ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง โดยส านักงานสถิติแห่งชาติได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการทุก 5 ปี 
จึงสามารถเปรียบเทียบขนาดการประกอบการที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทางในปี 2551 
แบ่งเป็นการส ารวจผู้ได้รับใบอนุญาตจ านวน 852 ราย และผู้ประกอบการรถร่วม 33,580 ราย ซึ่งมีจ านวนรถ 8,715 
คัน และ 40,743 คัน ตามล าดับ รวมทั้งสิ้น 49,458 คัน ขณะที่จ านวนรถโดยสารประจ าทางสะสม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 ที่รวบรวมโดยกรมการขนส่งทางบกมีจ านวนทั้งสิ้น 107,834 คัน อย่างไรก็ดี การส ารวจข้อมูลของ
ส านักงานสถิติแห่งชาตินับว่าเป็นการส ารวจข้อมูลของผู้ประกอบการขนส่งอย่างเป็นระบบมากที่สุด ดังนั้น ใน
การศึกษานี้จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะการประกอบการของรถโดยสารประจ าทางของ
ไทยในปัจจุบันร่วมกับข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก 

ทางด้านขนาดกิจการของผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง ในปี 2551 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทางมีทั้งสิ้น 852 ราย และมีผู้ประกอบการรถร่วมทั่วประเทศทั้งสิ้น 33,580 ราย หาก
จ าแนกขนาดกิจการของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตโดยพิจารณาจากจ านวนรถ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มี
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รถโดยสารครอบครองจ านวน 509 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 59.74 ของจ านวนผู้ประกอบการทั้งหมด (รูปที่ 5.2) 
ขณะที่ผู้ประกอบการที่กิจการมีขนาดใหญ่ หรือผู้ประกอบการที่มีรถมากกว่า 30 คัน จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 
4.58 ของจ านวนผู้ประกอบการทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับสิทธิแต่ไม่ได้เดินรถด้วยตนเอง 
โดยมีรายได้หลักจากสิทธิการเข้าร่วมเดินรถทั้งแบบค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือรายปี และ
ไม่ต้องรับความเสี่ยงจากผลประกอบการ ท าให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกิดรูปแบบการถือสิทธิใบอนุญาตโดยไม่มีรถ
เองอยู่เป็นจ านวนมาก ขณะเดียวกัน ก็อาจเป็นช่องโหว่ในการก ากับดูแลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติได้ตามแผนและ
ข้อเสนอแผนประกอบการค าขอที่ยื่นต่อกรมการขนส่งทางบก ตลอดจนความยากในการเรียกร้องค่าเสียหายจาก
ผู้รับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุ 

เมื่อพิจารณาขนาดกิจการของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตโดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2547 และ 
ปี 2551 แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของขนาดกิจการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก นั่นคือ ผู้ประกอบการที่ไม่มีรถมี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ในปี 2547 มีสัดส่วน 59.21 และในปี 2551 มีสัดส่วน 59.74 ผู้ประกอบการมีจ านวน
ลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 858 ราย ในปี 2547 เป็น 852 รายในปี 2551 ขณะที่โครงสร้างขนาดกิจการของ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่หรือกิจการที่มีรถมากกว่า 30 คัน มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 3.15 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 
2.58 ในปี 2551 (ตารางที่ 5.4) 

รูปที่ 5.2: จ านวนและสัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต จ าแนกตามขนาดของกิจการ ปี 2551 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 
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ตารางที่ 5.4: จ านวนและร้อยละของผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตจ าแนกตามขนาดกิจการ ปี 2547 และ 2551 

ขนาดของกจิการ 
จ านวนผู้ประกอบการ (ราย) สัดส่วนผู้ประกอบการ (ร้อยละ) 

2547 2551 2547 2551 
0   คัน 508 509 59.21 59.74 

1  -  5   คัน 176 177 20.51 20.77 
6    -   15   คัน 78 73 9.09 8.57 
16   -   30   คัน 40 54 4.66 6.34 
31   -   50   คัน 29 17 3.38 2.00 

มากกว่า  50   คัน 27 22 3.15 2.58 
ทั่วประเทศ 858 852 100.00 100.00 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 

ในส่วนของผู้ประกอบการรถร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรถเพียง 1 คัน ในปี 2551 มีจ านวน 
31,590 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.07 ของจ านวนผู้ประกอบการทั้งหมด ในขณะที่ผู้ประกอบการรถร่วมที่มีมากกว่า 5 
คัน มีเพียง 301 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.90 ของจ านวนผู้ประกอบการรถร่วมทั้งหมด (รูปที่ 5.3) จากขนาดกิจการ
ดังกล่าวท าให้เป็นไปได้ยากที่ผู้ประกอบการจะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมถึงบุคลากรส่วนใหญ่จะ
เป็นเจ้าของรถเองและไม่มีบุคลากรด้านอื่นๆ ในด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้รูปแบบของขนาดกิจการของ
ผู้ประกอบการรถร่วมมีลักษณะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยมาตั้งแต่อดีต จากการส ารวจในปี 2547 โครงสร้างขนาด
กิจการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก คือ มีจ านวนผู้ประกอบการที่มีรถเพียง 1 คัน ถึงร้อยละ 94.45 ของจ านวน
ผู้ประกอบการรถร่วมทั้งหมด และลดลงเป็นร้อยละ 94.07 ในปี 2551 (ตารางที่ 5.5) อย่างไรก็ตาม ปัญหาจากรถร่วม
บริการที่เป็นเจ้าของรถเพียง 1 คันนั้น ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดกับรถตู้โดยสาร มากกว่ารถ บขส. สายยาว เนื่องจาก
รถ บขส. สายยาวส่วนใหญ่ไม่ได้มีการประกอบการแบบรายย่อย 

รูปที่ 5.3 : จ านวนและสัดส่วนผู้ประกอบการรถร่วม จ าแนกตามขนาดของกิจการ ปี 2551 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 
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ตารางที่ 5.5: จ านวนและร้อยละของผู้ประกอบการรถร่วมจ าแนกตามขนาดกจิการ ปี 2547 และ 2551 

ขนาดของกจิการ 
จ านวนผู้ประกอบการ (ราย) สัดส่วนผู้ประกอบการ (ร้อยละ) 
2547 2551 2547 2551 

1 คัน 30,590 31,590 94.45 94.07 
2 คัน 979 1,116 3.02 3.32 

3 - 5 คัน 468 573 1.44 1.71 
มากกว่า 5 คัน 351 301 1.08 0.90 
ทั่วประเทศ 32,388 33,580 100.00 100.00 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 

(4) ปัญหาจากการประกอบการรถโดยสารสาธารณะ และแนวทางในการปรับปรุงเพื่อยกระดับความ
ปลอดภัย 

ปัญหาการขาดความชัดเจนในโครงสร้างของการประกอบการรถโดยสารสาธารณะดังรายละเอียดในหัวข้อ 
5.1.1 ถือเป็นอุปสรรคในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
โดยเฉพาะการพยายามสร้างระบบการร่วมรับผิดของผู้ประกอบการ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากผู้ประกอบการที่เป็น
เจ้าของรถ หรือผู้ประกอบการร่วมบริการ จะเป็นฝ่ายที่ท าประกันภัยบุคคลที่ 3 จึงมีส่วนในการรับผิดร่วมกับคนขับรถ 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต และไม่มีรถเป็นของตัวเอง ไม่มีบทบาทในการร่วมรับผิด และ
ไม่ต้องรับผิดชอบในการท าประกันภัยบุคคลที่ 3 

ดังนั้น การปรับปรุงระบบการให้ใบอนุญาตประกอบการให้มีความชัดเจนขึ้น รวมถึงก าหนดการร่วมรับผิด
ของผู้ประกอบการทุกประเภท ทั้งที่มีใบอนุญาตและร่วมบริการให้ชัดเจน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนสร้างระบบร่วม
จ่ายระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้ประกอบการทั้งที่มีใบอนุญาตและร่วมบริการ (ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อ
ถัดไป) จึงเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่มีความเป็นไปได้ 

5.1.2 การประกันภัย 

ในการปรับปรุงระบบการประกันภัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะนั้น งานศึกษานี้ได้
ศึกษาข้อกฎหมายบางมาตราเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง และบังคับใช้ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการประกันภัยทั้ง
ระบบให้มีประสิทธิผลตรงตามความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะมี พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยผู้
ประสบอุบัติเหตุจากรถ คือ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หมวด 4 การชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง ซึ่ง
พระราชบัญญัตินี้ยังคงมีอ านาจในการบังคับใช้ได้อยู่ ดังนั้น แนวทางในการสร้างระบบร่วมจ่ายระหว่ างบริษัท
ประกันภัยและผู้ประกอบการ สามารถน าข้อบังคับในมาตรา 56 ของ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หมวด 4 มาใช้ได้ ทั้งนี้ 
มาตรา 56 นั้นกล่าวไว้ว่า 

“เมื่อรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิตของบุคคลใด 
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้แก่
ผู้เสียหายหรือทายาทในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ให้จ่ายตามความร้ายแรงของความเสียหาย
ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

ในส่วนของกฎกระทรวงนั้น ได้มีกฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2526) ก าหนดถึงการวางหลักทรัพย์เพื่อ
ประกันความเสียหาย โดยที่ก าหนดค่าเสียหายเบื้องต้นไว้ที่ 10,000 บาทส าหรับค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ระหว่างการรักษาพยาบาลตามหลักฐานการจ่ายเงินจริง และในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ให้จ่ายค่าปลงศพแก่
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ทายาทเป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท ส่วนในกรณีที่ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตายในทันที ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตาม
จริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และจ่ายค่าปลงศพแก่ทายาทเป็นจ านวนเงิน 10,000 บาทอีกด้วย 

อย่างไรก็ดี เมื่อ พ.ร.บ.  คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้มีการบังคับใช้ เมื่อปี 2535 ท าให้ผู้ประกอบการมี
ทางเลือกที่จะไม่ต้องวางหลักทรัพย์ค้ าประกัน แต่เลือกที่จะใช้ กรมธรรม์ประกันภัยวางเป็นหลักทรัพย์แทน เนื่องจาก
รถยนต์ทุกคัน ต้องท าประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอยู่แล้ว กระทรวงคมนาคม โดยกรมการ
ขนส่งทางบก จึงได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2537) เพื่อก าหนดให้ ผู้ประกอบการสามารถใช้ กรมธรรม์
ประกันภัยวางเป็นหลักทรัพย์แทนได้ โดยที่วงเงินค่าเสียหายเบื้องต้นในกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 ยังคงเหมือนกับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 ซึ่งเท่ากับค่าเสียหายเบื้องต้นที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในเวลานั้น 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 ไม่มีประโยชน์เกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นเลย เนื่องจากเป็น
ค่าเสียหายที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ อยู่แล้ว 

อย่างไรก็ดี การน ากระบวนการตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หมวด 4 การชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการ
ขนส่ง สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการก าหนดวงเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ให้สูงกว่าที่ก าหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และให้เกิดกระบวนการชดเชยเยียวยาที่รวดเร็วกว่าการด าเนินการฟ้องร้องทางศาล ได้ ซึ่งการ
ปรับใช้ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หมวด 4 สามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 5.6 ดังนี้ 

ตารางที่ 5.6: แนวทางในการปรับใช้ข้อกฎหมายเพ่ือน าไปสู่การยกระดับการชดเชยเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุ 
รถโดยสารสาธารณะ   

มาตรา รายละเอียดตามมาตรา แนวทางในการปรับใช้ 
52 การวางหลักทรัพย์ค้ าประกัน หรือใช้สัญญาประกันภัย  
56 เมื่อรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่

ร่ายกายหรือชีวิตของบุคคลใด ผูไ้ด้รับใบอนุญาตประกอบ 
การขนส่งซึ่งเป็นเจา้ของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย
เบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาทในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย 
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ให้จ่ายตามความร้ายแรงของความเสียหาย 

ปรับใช้มาตรานี้ โดยกรมการ
ขนส่งทางบกสามารถก าหนด
อัตราด้านความเสียหายทีเ่กิด
กับผู้ประสบภยัจากรถใหสู้งขึ้น
กว่าที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่ง
จะท าให้บริษัทประกันภัยใน
อนาคตสามารถออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนดนี้ 
เป็นประกันภัยภาคบังคับ
ส าหรับรถโดยสารสาธารณะ 
และเปรียบเสมือนกลไกร่วมจ่าย 

57 ผู้เสยีหายยื่นค าขอต่อพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวนต้องพิจารณา
สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนั้นชดใช้ค่าใช้จ่าย
เบื้องต้นตามจ านวนท่ีก าหนดภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ปรับใช้มาตรานี้ เพื่อลดเวลาใน
การชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้เร็วขึ้น 

59 การชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามหมวดนี้ ไมต่ัดสิทธิผู้เสียหายในอันท่ีจะ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสยีหายอันเกดิจากการละเมิดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ปรับใช้สองมาตรานี้ หาก
ผู้เสยีหายไม่เห็นด้วยกับ
ค่าชดเชยเบื้องต้นที่ได้รับ หรือ
ผู้ประกอบการที่ได้รับ
ใบอนุญาต ไมเ่ห็นด้วยกับค าสั่ง
ศาล ก็สามารถฟ้องร้องต่อศาล
หรืออุทธรณ์ค าสั่งได้ ตามล าดับ 

61 ในกรณีที่ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของ
พนักงานสอบสวนตามมาตรา 57 ให้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าสั่ง โดยที่ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งกลางให้เป็นที่สุด 

ที่มา: ศึกษาและวิเคราะห์จาก พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หมวด 4 การชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
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ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงสามารถก าหนดอัตราในแง่ของความเสียหายที่เกิดกับผู้ประสบภัยจากรถได้
เลย โดยสามารถก าหนดค่าเสียหายให้แตกต่างจากที่ก าหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งจะท าให้บริษัท
ประกันภัยในอนาคตสามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดนี้ได้ หรือเรียกว่าประกันภัยภาคบังคับ
ส าหรับรถโดยสารสาธารณะ และเปรียบเสมือนกลไกร่วมจ่าย ที่จะท าให้ผู้ประกอบการมีความระมัดระวังหรือมี
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ข้อก าหนดนี้อาจจะท าให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่สูงขึ้น 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และมีช่องว่างที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ไม่ต้องการท าประกัน และเลือกประกันตัวเอง จึงท า
ให้ภาระตกอยู่กับผู้ประกอบการที่ร่วมบริการมากกว่าผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต 

5.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องในระบบ 

นอกจากการวิเคราะห์ในหัวข้อ 5.1 และผลจากแบบสอบถามที่ส ารวจผู้ประสบเหตุแล้วนั้น งานศึกษานี้ได้จัด
ประชุมระดมความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ก าหนดนโยบายด้านการประกันภัย หน่วยงานด้านการประกันภัยและ
อุบัติเหตุ ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ และผู้บริโภค เป็นต้น เพื่อรวบรวมความเห็นและข้อมูลที่ตรงกับความ
เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

5.2.1 รายละเอียดจากการให้สัมภาษณ์และการประชุมระดมความคิด 

(1)  ผู้ก าหนดนโยบายดา้นการประกันภัย 

ในการประชุมระดมความเห็นนั้น ผู้มีส่วนในการก าหนดนโยบายด้านการประกันภัยของประเทศ ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

- สนับสนุนให้มีการแยกวงเงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ออกจากค่ารักษาพยาบาล ซึ่งทาง 
คปภ. ก าลังอยู่ในระหว่างศึกษารายละเอียดนี้อยู่เช่นกัน ทั้งนี้ ทาง คปภ. ได้มีการพิจารณากรณีผู้ทุพพลภาพ
ถาวรเอง ร่วมด้วย เนื่องจากผู้เสียหายกรณีนี้บางรายมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการเสียชีวิต 

- สนับสนุนให้มีการเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ ทาง คปภ. จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก าหนด
วงเงินค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมอีกครั้ง เนื่องจากการขึ้นวงเงินดังกล่าวย่อมส่งผลต่อเบี้ยประกัน และ
ต้องการให้เป็นวงเงินที่ครอบคลุมและช่วยเหลือผู้เสียหายได้มากที่สุด 

- มีความเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัทประกันภัยนั้นค่อนข้างสูง ส าหรับประกันภัยภาค
บังคับ แต่มีค่าเบี้ยประกันภัยที่ค่อนข้างต่ า กล่าวคือ ค่าเบี้ยประกันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 500 บาท/
กรมธรรม์ และมีค่าใช้จ่ายประมาณ 200 บาท/กรมธรรม์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการและ
การตลาด จึงท าให้ค่า Claim Ratio ของการประกันภัยภาคบังคับค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ 
ซึ่งทาง คปภ. จะพยายามควบคุมดูแลบริษัทประกันภัยไม่ให้มีก าไรในการประกันภัยภาคบังคับที่สูงเกินไป 
ตามเงื่อนไขการไม่แสวงหารายได้และต้องไม่ขาดทุนของธุรกิจประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมาย 
เนื่องจากมีผู้เห็นว่าค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนั้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น และสามารถลดลงได้ หากมี
การปรบัปรุงระบบการประกันภัย 

- สนับสนุนให้มีกองทุนส ารองเพื่อชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายในระหว่างการรอผลคดี ซึ่งเป็นวิธีการ
เดียวกับที่มีในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นระบบที่มีหรือไม่มีการพิสูจน์ถูกผิดก็ตาม 
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(2) หน่วยงานด้านการประกันภัยและอุบัติเหตุ 

ทางด้านหน่วยงานด้านการประกันภัยและอุบัติเหตุในการประชุมครั้งนี้  ได้แก่ บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด และส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยได้ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ความเห็นและข้อเสนอแนะจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 

- ให้ความเห็นว่าการประกันภัยภาคบังคับ มีที่มาจากการพยายามหาความรับผิดชอบของผู้ขับขี่ต่อผู้ใช้
ถนน ซึ่งเจ้าของรถหรือเจ้าของทรัพย์ควรเป็นผู้รับผิดชอบ และต้องท าประกันภัยภาคบังคับ ทั้งนี้ การ
ประกันภัยภาคบังคับจะต้องเป็นธุรกิจที่ไม่ขาดทุนและไม่ก าไร จึงท าให้ธุรกิจประกันภัยต้องมีการปรับ
ความคุ้มครองในทุก 5 ปี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุด 

- ให้ความเห็นว่า บริษัทประกันภัยจะต้องน าข้อบังคับเร่ืองระยะเวลาในการชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้น โดย
บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายทันที โดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด ภายใน 7 วัน ไปท าให้
เกิดการปฏิบัติได้จริง 

- สนับสนุนให้รถทุกคันมีการท าประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งจากข้อมูลรถจดทะเบียนสะสม ณ ปัจจุบัน ที่มี
จ านวน 32 ล้านคัน มีรถจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้ท าประกันภัยภาคบังคับ ท าให้ไม่สามารถเอาเงินประกันได้ 
เนื่องจากข้อก าหนดที่ระบุในกรมธรรม์นั้นได้ระบุความคุ้มครองที่มีความเหมาะสมในระดับหนึ่งเอาไว้ 
กล่าวคือ หากรถ 2 คัน ชนกัน บริษัทประกันภัยของรถแต่ละคันจะเป็นฝ่ายจ่ายค่าชดเชยทันทีโดยไม่ต้อง
มีการพิสูจน์ถูกผิด ดังนั้น รถทั้ง 2 คัน จึงต้องมีการท าประกันภัยภาคบังคับ เพราะแม้กฎหมายจะ
ก าหนดให้มีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยไว้จ านวนหนึ่ง ที่มี คปภ. เป็นผู้ดูแล แต่การได้รับชดเชยนั้นไม่ดี
เท่ากับรถที่มีประกันภัยภาคบังคับ 

- ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ส าหรับการประกันภัยภาคบังคับ ถ้าบริษัทประกันภัยเจรจากับผู้ขับขี่ที่เป็นคน
ผิดแล้ว จะชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายเลยทันทีโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ถูกผิด และหากผู้เสียหายไม่
พอใจในการชดเชยนั้น หรือตกลงกันไม่ได้ ก็สามารถฟ้องร้องทางแพ่งได้ โดยจะมีอนุญาโตตุลาการ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่รับการฟ้องร้องดังกล่าว 

- สนับสนุนเร่ืองการปรับเพิ่มวงเงินคุ้มครองทางด้านค่ารักษาพยาบาล 

- สนับสนุนให้มีการปรับปรุงระบบการประกันภัย เพื่อลดภาระคดีฟ้องร้องทางศาล ซึ่งบริษัทประกันภัยได้
ประชุมกับศาล เพื่อลดภาระคดีฟ้องร้องทางศาล โดยจัดท าข้อตกลงเก่ียวกับใบยืนยันการเกิดเหตุ (knock 
for knock) ส าหรับรถทุกประเภทไม่ว่าจะมีประกันภัยประเภทไหนก็ตาม ให้ประกันภัยของรถแต่ละคัน
สามารถจ่ายค่าเสียหายได้ทันที 

- สนับสนุนในเรื่องของความสะดวกในการได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาล ซึ่งบริษัทประกันภัยมีการ
ร่วมมือกับสถานพยาบาลกว่า 400 แห่ง เพื่อให้ผู้ประสบเหตุจากรถสามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้อง
ส ารองเงินจ่าย และมีการด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานอีกด้วย 

- สนับสนุนแนวทางร่วมรับผิดในฐานะผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต และการบังคับให้รถโดยสารสาธารณะ
มีการท าประกันภัยภาคสมัครใจ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประเทศ  

- สนับสนุนเรื่องการก าหนดเบี้ยประกันตามประสบการณ์การขับรถ (Experience based System) ซึ่ง
บริษัทประกันได้ริเริ่มระบบดังกล่าวในเรื่องของการเมาไม่ขับ โดยมีความเห็นว่าระบบดังกล่าวยังมี
อุปสรรคในเร่ืองของการขาดฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
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ความเห็นและข้อเสนอแนะจากส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

- สนับสนุนการก าหนดค่าเสียหายเบื้องต้นที่จะชดเชยให้กับทุกกรณอีย่างเท่าเทียมกัน 

- สนับสนุนการเพิ่มวงเงินการชดเชยค่ารักษาพยาบาล และการแยกวงเงินกรณีการเสียชีวิต ทุพพลภาพ
หรือสูญเสียอวัยวะ ออกจากค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากคาดว่าค่าใช้จ่ายต่อต้นทุนรวมไม่สูงมาก และจะ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเพิ่มความระมัดระวังใน
การให้บริการมากขึ้น หรือหันมาท าประกันภัยภาคบังคับมากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการก าหนด
หลักการในการก าหนดวงเงินค่าชดเชยดังกล่าว ให้มีความแน่นอนและน่าเชื่อถือ ไม่เป็นการก าหนด
เงื่อนไขที่ซ้ าซ้อนกับกฎกระทรวงที่เคยออกไว้ ตลอดจนระบุผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวให้
ชัดเจน 

- ให้ความเห็นว่าควรมีการสอบถามตัวเลขค่าเสียหายเบื้องต้นที่เหมาะสมจากความต้องการของผู้เสียหาย 
เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น 

- สนับสนุนเร่ืองการรวมค่าจดทะเบียนประจ าปีที่เข้ากับเงื่อนไขของการจ่ายเบี้ยประกัน เช่นเดียวกับกรณี
ค่าโดยสารในการเดินทางทางอากาศที่รวมในทุกเร่ืองของอากาศยาน เช่น ภาษี เป็นต้น เพื่อความสะดวก
และลดค่าใช้จ่าย 

- ให้ความเห็นว่าการตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรเพื่อชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายในระหว่างการรอ
ผลคดี ควรต้องมีกองทุนส่วนกลางที่สามารถรองรับการขาดทุนที่จะเกิดขึ้นด้วย เพื่อรักษาความสามารถ
ในการไม่แสวงหาผลก าไร ด้วยการไม่ปรับขึ้นราคาเบี้ยในทันทีในกรณีที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

- ให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของเบี้ยประกันที่เป็นรายได้นั้นเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเปลี่ยนแปลง
ของต้นทุนการประกอบการของบริษัทประกันภัย ในขณะที่คุณภาพของรถโดยสารสาธารณะนั้นไม่
สามารถควบคุมได้ 

- สนับสนุนในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยมีความเห็นว่ากรมการ
ขนส่งทางบกควรท าหน้าที่ในการก ากับดูแลที่เคร่งครัดมากข้ึน เนื่องจากวิธีการเดิมที่ปฏิบัติอยู่นั้นเป็นการ
ควบคุมผ่านผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกอีกทีหนึ่ง ซึ่งส่งผลต่อการควบคุม
คุณภาพรถ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่มีผลต่อผู้โดยสาร ดังนั้น กรมการขนส่งควรเป็นผู้ก ากับดูแลเจ้าของรถ
ที่เป็นผู้รับใบอนุญาตโดยตรง จึงจะท าให้ความต้องการที่จะปรับปรุงคุณภาพรถ ตลอดจนความพยายามที่
จะปรับขึ้นวงเงิน เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ 

- สนับสนุนให้มีการศึกษารายละเอียดเบื้องต้นในเรื่องของคุณภาพรถ เพื่อน าไปสู่การลดอุบัติเหตุรถ
โดยสารสาธารณะ เนื่องจากคุณภาพของรถโดยสารสาธารณะในแต่ละหมวด (โดยเฉพาะ 3 หรือ 4) มี
ความแตกต่างกันตามเส้นทางการเดินรถที่ท าให้เกิดรายได้นั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน  ตลอดจนระบบ
ราคาของรถปรับอากาศสายยาวของไทยนั้นเอ้ือต่อการท าก าไรแก่ผู้ประกอบการที่ดีกว่า 

(3) ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ 

ในส่วนของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ 
บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) ซึ่งได้สนับสนุนการปรับขึ้นวงเงินค่ารักษาพยาบาล แต่มีความเห็นว่าการปฏิบัติจริงนั้นอาจ
เป็นไปได้ยาก เนื่องจากการข้ึนวงเงินย่อมจะกระทบกับเบี้ยประกัน ซึ่งจะกระทบต่อต้นทุนการเดินรถส าหรับผู้โดยสาร
ขนาดกลางและต่ า ซึ่งไม่ได้มีราคาเป็นไปตามกลไกตลาด เนื่องจากมีรัฐบาลควบคุมราคา 
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(4) ผู้บริโภค 

ทางด้านความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริโภคในการประชุมครั้งนี้มาจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และ
ผู้เสียหายที่ได้รับการดูแลจาก มพบ. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ความเห็นและข้อเสนอแนะจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)  

- สนับสนุนในเร่ืองการแยกวงเงินค่ารักษาพยาบาล และการชดเชย 

- เสนอแนะให้มีการคุยในรายละเอียดที่มากขึ้นในด้านของรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากผู้โดยสารรถ
โดยสารสาธารณะนั้นเป็นบุคคลที่ 3 อย่างชัดเจน จึงควรมีกลไกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือมีกองทุน
เฉพาะเพื่อการเยียวยาที่ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาในการรอในการฟ้องร้องหรือการบ่ายเบี่ยงของบริษัท
ประกันภัย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วควรมีวงเงินที่ไม่จ ากัดแบบต่างประเทศ 

- สนับสนุนในเร่ืองของการบังคับให้รถโดยสารสาธารณะมีการท าประกันภัยภาคบังคับและสมัครใจ และมี
ความเห็นว่าควรมีการคุยในรายละเอียดดังกล่าวให้มากข้ึน 

- สนับสนุนในเรื่องการปรับวงเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่อ้างอิงจากข้อเสนอของคณะกรรมการสาธารณสุข
แห่งชาติปี 2550 

- สนับสนุนในเรื่องที่ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะควรได้รับการดูแลชดเชยทันที โดยไม่ต้องไปฟ้องร้อง 
หรือรอพิสูจน์ถูกผิด พร้อมทั้งให้ความเห็นว่าจ านวนค่าชดเชยเยียวยาที่ผู้เสียหายสมควรได้รับนั้น ทาง 
คปภ. สามารถปฏิบัติได้เลย เนื่องจากมีฐานข้อมูล และรูปแบบในการคิดที่มีประสิทธิภาพ และครบถ้วน
ที่สุด 

- มีความเห็นให้จัดการระบบรถตู้โดยสารสาธารณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการมีภาระ
เบี้ยประกันที่ค่อนข้างสูง และมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ จ านวนมากด้วย เพื่อน าไปสู่การจัดการระบบขนส่ง
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เสียหายที่ได้รับการดูแลจาก มพบ.  

- สนับสนุนการแยกวงเงินระหว่างค่ารักษาพยาบาลและกรณีการเสียชีวิต และกรณีทุพพลภาพ 

- มีความเห็นว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาการได้รับการชดเชยเยียวยาจากบริษัทประกันที่ไม่เป็น
ธรรม และไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น 

5.2.2 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสาร 

จากการระดมความเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุม ท าให้สามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางใน
การยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะได้ดังนี้ 

(1) การพัฒนาระบบการก าหนดเบี้ยประกันตามประสบการณ์การขับรถ และการก าหนดเบี้ยประกันเพื่อจูง
ใจให้เกิดการขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งต้องอาศัยฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

(2) ระบบร่วมรับผิดของผู้ประกอบการ ควรปรับให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต เพื่อ
น าไปสู่แนวทางในการปรับปรุงการจัดระบบโครงสร้างการประกอบกิจการรถโดยสารสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

(3) การปรับปรุงเรื่องวงเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้เพิ่มขึ้น ตลอดจนการแยกวงเงินกรณีเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพออกจากค่ารักษาพยาบาล จะมีส่วนท าให้เกิดการปรับปรุงการประกันภัยให้เป็นระบบยิ่งขึ้น 
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ซึ่งจะท าให้บริษัทประกันปรับเปลี่ยนการการออกผลิตภัณฑ์ในการประกันภัยใหม่ขึ้นมา และส่ งผลต่อ
การตัดสินใจในการประกอบการของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะให้มีความระมัดระวัง หรือเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการ
มากข้ึน ในกรณีที่ค่าเบี้ยประกันเพิ่มข้ึนตามวงเงินคุ้มครองที่เพิ่มข้ึน 

(4) ผู้ก ากับดูแลในเรื่องการให้ใบอนุญาต เช่น กรมการขนส่งทางบก ควรท าหน้าที่ในการก ากับดูแลที่
เคร่งครัดขึ้น โดยควรเป็นผู้ก ากับดูแลเจ้าของรถที่เป็นผู้รับใบอนุญาตโดยตรง จึงจะท าให้ความต้องการที่
จะปรับปรุงคุณภาพรถ ตลอดจนความพยายามที่จะปรับขึ้นวงเงิน เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ 

(5) การปรับปรุงเรื่องคุณภาพของรถโดยสารสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การลดอุบัติเหตุ ควรมีการด าเนินการที่
แยกกันในแต่ละหมวด (โดยเฉพาะหมวด 3 และ 4) เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับความแตกต่างกันตาม
เส้นทางการเดินรถที่ท าให้เกิดรายได้นั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน ตลอดจนระบบราคาของรถปรับอากาศ
สายยาวของไทยนั้นเอื้อต่อการท าก าไรแก่ผู้ประกอบการที่ดีกว่า ทั้งนี้ ควรมีการศึกษาในรายละเอียด
ดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวางแนวนโยบายด้วย 

(6) การปรับปรุงระบบรถตู้โดยสารสาธารณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการมีภาระ เบี้ย
ประกันที่ค่อนข้างสูง และมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ จ านวนมากด้วย เพื่อน าไปสู่การจัดการระบบขนส่ง
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ แนวทางที่เป็นไปได้และมีความสอดคล้องกันกับทั้งการปรับปรุงระบบประกันภัย การปรับปรุงระบบ
การประกอบการรถโดยสารสาธารณะ และความเห็นของผู้เกี่ยวข้องจากการประชุมระดมความเห็น ในการปรับปรุง
ระบบประกันภัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ การพัฒนาระบบการก าหนดเบี้ยประกัน
ตามประสบการณ์การขับรถ และการก าหนดเบี้ยประกันเพื่อจูงใจให้เกิดการขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งมีการปฏิบัติใน
ต่างประเทศ ดังรายละเอียดในบทที่ 3 ซึ่งต้องอาศัยฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงประเด็นเรื่องวงเงิน
ค่ารักษาพยาบาล ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษัทประกันภัยและผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งล้วนเป็น
แนวทางที่ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะให้มีความระมัดระวัง หรือเพิ่ม
ความปลอดภัยในการให้บริการมากขึ้น 

5.3 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการชดเชยเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

จากผลการศึกษา ทั้งในส่วนของการส ารวจผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ในบทที่ 2 และการศึกษา
การชดเชยเยียวยาและการเรียกร้องค่าเสียหายในบทที่ 3 และบทที่ 4 ได้ข้อสรุปที่ส าคัญ ได้แก่ 

 วงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระบบประกันภัย ครอบคลุมเฉพาะในส่วนของบาดเจ็บทั่วไป แต่ไม่
ครอบคลุมในกรณีที่บาดเจ็บสาหัส 

 การชดเชยค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ กรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตตามระบบประกันภัย มีวงเงิน
ต่ า ท าให้ผู้เสียหายส่วนใหญ่ ต้องท าการฟ้องร้องที่ศาล เพื่อให้ได้ค่าชดเชยที่เพิ่มขึ้น 

 ในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ศาลพิจารณาให้ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจริง ซึ่งไม่ค่อยมีปัญหา แต่
ค่าชดเชยอื่นๆ เช่น การขาดรายได้ การขาดไร้อุปการะ ยังขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้พิพากษาแต่ละท่าน 

 การก าหนดค่าชดเชยแก่ผู้เสียหายเป็นมูลค่าที่แน่นอน ท าได้ยาก เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เสียหายแต่ละราย แตกต่างกันมาก เช่น ความเสียหายต่อการบาดเจ็บที่แตกต่างกัน สถานะทางสังคม 
และรายได้ที่แตกต่างกัน รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน และอนาคต เช่น ค่าขาดไร้อุปการะของผู้ที่
ผู้เสียหายต้องอุปการะ แตกต่างกันไป ท าให้การเสนอแนะสูตรที่ชัดเจนเป็นไปได้ยาก 



86 กลไกการเชื่อมโยงความรับผิดชอบเพื่อยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 

 สิ่งที่ส าคัญไม่น้อยกว่ามูลค่าของค่าเสียหาย คือระยะเวลาในการชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งผลจากการส ารวจ
ระบุว่า การฟ้องร้อง ใช้เวลามากกว่า 18 เดือน ถ้ามีการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ และใช้เวลาประมาณ 23 
เดือน ถ้าต้องรอให้ศาลพิพากษา 

 ถ้าพิจารณาค่าเฉลี่ยที่ผู้เสียหายได้รับ กรณีเสียชีวิต พบว่าค่าเฉลี่ยการชดเชยเยียวยา ถ้าไม่มีการขึ้นศาล
อยู่ที่ประมาณ 366,666 บาท ในขณะที่ถ้ามีการข้ึนศาล ค่าเฉลี่ยจะสูงขึ้นถึง 594,863 บาท ซึ่งในกรณีที่
ไม่ขึ้นศาล ค่าชดเชยจะมากกว่าวงเงินชดเชยของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ประมาณร้อยละ 
80 ซึ่งหมายถึงผู้ประกอบการสามารถชดเชยได้เพิ่มเติมประมาณ 160,000 บาท ในขณะที่ถ้าผู้เสียหาย
เรียกร้องเพิ่มเติม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะไม่ยอมจ่าย ท าให้ต้องมีการเรียกร้องค่าเสียหายผ่าน
ทางการฟ้องร้อง ซึ่งถ้ามีการยกระดับวงเงินคุ้มครองของระบบประกันภัยให้สูงขึ้น จะท าให้ผู้เสียหายอีก
จ านวนหนึ่ง สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่ได้อยู่ภายใต้วงเงินคุ้มครองของระบบประกันภัย และไม่ต้อง
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งเสียเวลามากจึงควรมีการปรับเพิ่มวงเงินในระบบประกันภัยให้มีวงเงินขั้นต่ า
ที่ 500,000 บาท 

 ในส่วนของการเพิ่มวงเงินคุ้มครอง สามารถท าได้ผ่านการออก กฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทาง
บก หมวด 4 การชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง ซึ่งผู้ประกอบการต้องหาหลักประกันในการ
คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งอาจจะเป็นการท าประกันภัยภาคสมัครใจเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการสร้างระบบ
ร่วมจ่ายกับบริษัทประกันภัยกับผู้ประกอบการ เนื่องจากเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ เป็นเบี้ยประกันที่
สะท้อนถึงความเสี่ยงของผู้ประกอบการด้วย เช่น ผู้ประกอบการที่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุบ่อย ย่อมมี
เบี้ยประกันสูง เป็นต้น 

จากข้อสรุปข้างต้น สามารถสรุปแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบประกันภัยและการประกอบการรถ
โดยสารสาธารณะ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ได้ดังตารางที่ 5.7 

ตารางที่ 5.7: สรุปแนวทางการยกระดับการชดเชยเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

1. การเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่คุ้มครอง และไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด 
2. การแยกเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ออกจากค่ารักษาพยาบาล 

3. การสร้างกลไกการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก ให้ระยะเวลาในการ
เรียกร้องสั้นลง 

4. สร้างระบบร่วมจ่ายระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้ประกอบการ ทั้งผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตและร่วมบริการ 
เพื่อสร้างระบบการร่วมรับผิดของผู้ประกอบการ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
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การศึกษานี้ได้ศึกษาผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุที่มีต่อผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนบทบาท
ของบริษัทประกันภัยในการก าหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ และกลไกการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทประกันภัย
และผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย ด้วยการส ารวจจากผู้เสียหายที่ มพบ. 
ผู้ดูแลและที่ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก บขส. ประกอบกับการศึกษาจากงานวิจัยในอดีตและการประชุมระดม
ความเห็นจากผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระบบประกันภัยบุคคลที่ 3 และการ
ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของรถ
โดยสารสาธารณะ และการชดเชยเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

การศึกษาครั้งนี้มีข้อค้นพบที่น่าสนใจที่จะน าไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไขระบบประกันภัยและการ
ประกอบการรถโดยสารสาธารณะให้มีการเชื่อมโยงกัน และน าไปสู่การยกระดับความปลอดภัย โดยสามารถสรุป
ประเด็นของการศึกษาและเสนอแนะนโยบายได้ดังนี้ 

6.1 บทสรุปจากการศึกษา 

จากการทบทวนงานวิจัยของ FEVR (1997) ที่เกี่ยวกับเหตุผลที่ท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนมีคุณภาพ
ชีวิตลดลง รวมถึงครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ผลการส ารวจที่ส าคัญคือ ผู้ประสบ
อุบัติเหตุได้รับการช่วยเหลือและข้อมูลเบื้องต้นที่พอเพียง ในส่วนการด าเนินการทางกฎหมายนั้นผู้ประสบอุบัติเหตุ
ไม่ได้รับความยุติธรรม ครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุไม่พอใจกับการด าเนินงานของบริษัทประกันภัยหรือจ านวนเงินค่า
สินไหมที่บริษัทประกันภัยเสนอให้ ด้านสภาพทางร่างกายนั้น ผู้ประสบอุบัติเหตุสามารถเข้าสู่สภาวะคงที่ประมาณ 3 
ปี ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งระบุว่าสภาพทางร่างกายใช้เวลานานกว่า 3 ปี ในการเข้าสู่สภาวะคงที่ นอกจากนี้ ผู้ประสบ
เหตุยังได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจและร่างกายต่อผู้ประสบอุบัติเหตุ และครอบครัวเช่น ปวดศีรษะ ปัญหาสุขภาพ
ทั่วไป ในส่วนของผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนั้น ทั้งญาติของผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ประสบอุบัติ เหตุมีการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และผลกระทบต่อการท างานคือญาติผู้เสียชีวิต ญาติผู้ทุพพลภาพ ผู้ทุพพล
ภาพจากอุบัติเหตุต้องเปลี่ยนอาชีพการท างานเนื่องจากสถานการณ์บังคับ  

การชดเชยเยียวยาผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะที่ประสบอุบัติเหตุของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น สามารถ
แบ่งการประกันภัยออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ 1. การประกันภัยพื้นฐานหมายถึง สิทธิพื้นฐานที่ผู้ประสบภัยทุกคนพึงมีใน
การประกันภัยตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น สิทธิจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
กองทุนประกันสังคม ส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นต้น 2. การประกันภัยเพิ่มเติมคือ สิทธิเพิ่มเติมใน
การประกันภัยส าหรับผู้ประสบภัยที่นอกเหนือจากการประกันภัยพื้นฐาน โดยเกิดจากการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  เช่น 
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันภัยการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล การประกันชีวิต เป็นต้น  

คณะวิจัยได้ท าการส ารวจผู้ประสบอุบัติ เหตุร ถโดยสารสาธารณะในหัวข้อ การชดเชย เยียวยา  
การรักษาพยาบาล การด าเนินคดีและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยได้รับรายชื่อ จ านวน 257 รายชื่อ จากมูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภค (มพบ.) และบริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) และส่งให้ทีมภาคสนามส ารวจซึ่งสามารถเข้าถึงและเก็บข้อมูลได้ 
142 ตัวอย่าง โดยเป็นของ มพบ. 97 ตัวอย่าง และของ บขส. 45 ตัวอย่าง 
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จากการส ารวจ  ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่ใช้เวลามากกว่า 1 เดือน ในการเริ่มกลับมาท างานหลังจากการเกิด
อุบัติเหตุ การเคลมค่ารักษาพยาบาลโดยส่วนใหญ่โรงพยาบาลเป็นผู้ด าเนินการแทนผู้ประสบเหตุ ส าหรับเงินชดเชยค่า
รักษาพยาบาลที่ได้รับนั้น จ านวนผู้ประสบเหตุทางฝั่ง บขส. สามารถเบิกเงินชดเชยได้สูงกว่าฝั่ง มพบ. ในขณะที่เงิน
ชดเชยทั้งหมดซึ่งรวมจากการฟ้องร้องของศาลนั้น ผู้ประสบเหตุจากฝั่ง มพบ. ได้รับกว่า บขส. และหากแยกเงินชดเชย
ทั้งหมดตามประเภทอาการบาดเจ็บนั้น พบว่าอาการบาดเจ็บมีผลต่อจ านวนเงินชดเชยที่ได้รับ 

ผู้ประสบเหตุจาก บขส. ส่วนใหญ่ไม่เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจ
สิทธิความคุ้มครองและการที่ต้องการจบปัญหาโดยเร็ว แม้จะไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ฝั่ง มพบ. ส่วนใหญ่เข้าสู่
กระบวนการในชั้นศาล จึงท าให้ปัญหาที่เกิดกับฝั่ง มพบ. คือในเรื่องความล่าช้าในการพิสูจน์ถูกผิด โดยมีระยะเวลา
เฉลี่ยในการเรียกร้องค่าเสียหายประมาณ 18-19 เดือน และการเรียกร้องในชั้นศาลมีผลท าให้ได้รับเงินชดเชยทั้งหมด
สูงกว่าการไม่เรียกร้องมาก 

ผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะได้รับผลกระทบด้านที่เกิดกับทางร่างกายและจิตใจ โดยผู้ประสบเหตุ
จะได้รับผลกระทบทางร่างกายเป็นหลัก ส่วนญาติผู้ประสบเหตุได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ ทั้งผู้ประสบเหตุและ
ญาติผู้ประสบเหตุได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการด าเนินชีวิตในหลายเรื่อง เช่น ผลกระทบที่ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มข้ึนในการบ าบัดอาการทางด้านร่างกายจากอุบัติเหตุ ผลกระทบทางด้านความสัมพันธ์กับทั้งบุคคลและครอบครัว 
รวมถึงผลกระทบที่ท าให้ไม่สามารถกลับมาด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ บางรายยังได้รับผลกระทบท าให้
เปลี่ยนอาชีพการท างาน 

ผู้ประสบเหตุมีความพึงพอใจในการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสูงที่สุด อันได้แก่ หน่วยพยาบาล
ฉุกเฉิน สถานพยาบาล ต ารวจ ล าดับถัดมาเป็นเรื่องของกระบวนการทางการแพ่ง กระบวนการทางอาญาและการ
ประกันภัย ตามล าดับ นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประสบเหตุได้เสนอแนะแก่คนขับรถโดยสารสาธารณะ โดยต้องการให้ไม่ขับขี่
โดยประมาท มีการตรวจสอบประวัติคนขับรถและมีบทลงโทษผู้ขับขี่ และได้เสนอแนะแก่ข้อกฎหมายในการควบคุม
ความเร็วรถโดยสารสาธารณะ การคาดเข็มขัดนิรภัยและวงเงินคุ้มครองการประกันภัย นอกจากนั้น กลุ่มผู้ประสบเหตุ
เสนอให้มีการลงโทษบริษัทรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วม และสุดท้ายเสนอให้มีการตรวจสอบ
สภาพรถโดยสาร โดยเน้นด้านอายุการใช้งานและสภาพรถก่อนใช้งาน 

ในเร่ืองความเหมาะสมในการชดเชยเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ส าหรับความเหมาะสมของจ านวนเงินชดเชยใน
การใช้จ่ายรักษาพยาบาลนั้น มีความเหมาะสมในด้านจ านวนเงินชดเชยแต่ไม่เหมาะสมในด้านวงเงินส าหรับกรณีที่
บาดเจ็บร้ายแรง ส่วนความเหมาะสมของค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้นั้น มีความเหมาะสมของจ านวนเงินทั้งที่
เปรียบเทียบกับค่าขาดรายได้ที่ผู้ประสบเหตุระบุ และที่เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยและระยะเวลาที่ขาด
รายได้ แต่มีอุปสรรคส าคัญในเรื่องระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหายในศาล 

จากการทบทวนงานวิจัยในเรื่องการประกันภัยบุคคลที่ 3 ในต่างประเทศ พบว่า ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมี
การท าประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยมีความคล้ายกันในด้านวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองต่อผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทาง
รถยนต์ และเป็นธุรกิจที่ไม่แสวงหาก าไร แต่ในบางด้าน เช่น โครงสร้างอุตสาหกรรมของธุรกิจ วิธีการก าหนดเบี้ย
ประกัน และการพิจารณาค่าเสียหาย ยังคงมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ลักษณะของธุรกิจประกันภัยภาคบังคับใน
ต่างประเทศมีทั้งส่วนที่คล้ายและต่างกันกับประเทศไทย 

ธุรกิจประกันภัยส่วนใหญ่ในต่างประเทศมีการด าเนินงานโดยภาคเอกชน เช่นเดียวกับประเทศไทย และมัก
เป็นธุรกิจที่มีผลประกอบการที่ขาดทุน ซึ่งสวนทางกับกรณีของประเทศไทยที่ผลประกอบการของการประกันภัยภาค
บังคับค่อนข้างได้ก าไร โดยมี Claim Ratio ประมาณ ร้อยละ 40 ในช่วงปี 2548-2552 และแม้จะมีการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขการประกันภัย เช่น เพิ่มวงเงินความคุ้มครอง และการขึ้นเบี้ยประกัน  ภายหลังจากปี 2552 ที่ท าให้ Claim 
Ratio ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 50 ซึ่งแสดงถึงการมีก าไรที่ลดลง แต่อัตราดังกล่าวยังจัดได้ว่าค่อนข้างสูง 
เมือ่เทียบกับต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เบลเยียม และเยอรมัน เป็นต้น 
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ประชาชนของประเทศในกลุ่ม HICs มีการท าประกันภัยภาคบังคับค่อนข้างสูง ต่างกับประเทศในกลุ่ม LICs 
ที่มักประสบปัญหาจากการท าประกันภัยภาคบังคับ ทั้งนี้ วิธีการส่วนใหญ่ที่มีการน ามาใช้เพื่อส่งเสริมการให้มีการท า
ประกันภัยภาคบังคับ ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับกรณีของไทย และการเก็บภาษีประกันภัยบุคคลที่ 3 
จากภาษีเชื้อเพลิง นอกจากนี้ บางประเทศมีการสร้างแรงจูงใจส าหรับค่าเบี้ยประกัน (Premuim Price) เพื่อส่งเสริม
การขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดจนการคิดค่าเบี้ยประกันโดยค านึงถึงประสบการณ์ในการขับขี่ (Experience Base) โดย
มีทั้งการลดเบี้ยประกันเมื่อมีประสบการณ์ในทางที่ดี และขึ้นเบี้ยประกันในกรณีที่ท าผิด เช่น ขับรถในขณะมึนเมาจาก
การดื่มสุรา เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยยังคงมีอุปสรรคทางด้านความมีประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ท าให้การส่งเสริม
ดังกล่าวมีค่อนข้างน้อยและยังไม่มีความชัดเจน 

ในด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการชดเชย พบว่า ประเทศในกลุ่ม HICs ใช้ระบบที่ไม่ต้องมีการ
พิสูจน์ถูกผิด (No-Fault System) ยกเว้น สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่การประกันภัยบุคคลที่ 3 ของ
ไทยควรน าไปใช้ในกรณีผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะในการชดเชยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากจัดว่าเป็น
บุคคลที่ 3 โดยสมบูรณ์ ซึ่งควรได้รับการชดเชยด้านการรักษาพยาบาลเต็มจ านวนและไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด  ทั้งนี้ 
ข้อดีของระบบที่ไม่ต้องมีการพิสูจน์ถูกผิด คือ มีความรวดเร็วในการรับค่าสินไหม ลดจ านวนคดีความในศาล และไม่
สนับสนุนรถที่ไม่มีการท าประกันภัย แต่ข้อเสียที่เกิดขึ้น คือ ไม่มีค่าสินไหมส าหรับอาการบาดเจ็บและความทนทุกข์
ทรมาน ขาดแรงจูงใจให้เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ที่ดี มีค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 25 และมีข้อจ ากัดในด้านการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนในด้านค่าเสียหายทางเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ ระบบประกันภัยในหลายประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทย มีการจัดสรรเงินเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อเป็นกองทุนส ารองไว้ส าหรับชดเชยเยียวยาในกรณีที่ผู้ขับขี่กระท าผิด
หลบหนี หรือยานพาหนะนั้นไม่มีประกันภัยภาคบังคับ 

ทางด้านของวงเงินในการคุ้มครองของค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยบุคคลที่ 3 พบว่า ประเทศในสหภาพ
ยุโรป และสหราชอาณาจักร มีวงเงินครอบคลุมการบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในขณะที่
ประเทศส่วนใหญ่ เช่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม รวมทั้งไทย เป็นต้น มีการจ ากัดวงเงินคุ้มครองเพียง
แค่การบาดเจ็บต่อร่างกายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ประเทศส่วนใหญ่ล้วนประสบปัญหาความล่าช้าในการเจรจาไกล่เกลี่ย 
และระยะเวลาในการฟื้นฟูของผู้เสียหาย นอกจากนี้ วงเงินคุ้มครองประกันภัยบุคคลที่ 3 ของไทย ที่เป็นความเสียหาย
ต่อการบาดเจ็บต่อร่างกายนั้นค่อนข้างต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ โดยสูงกว่าฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
เท่านั้น โดยเฉพาะในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาในกรณีที่มีค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงิน   
จนกลายเป็นภาระของกองทุนอื่นๆ เช่น กองทุนประกันสังคม หรือส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นต้น 

หากพิจารณาด้านการประกอบการของบริษัทประกันภัยในไทย พบว่า จ านวนกรมธรรม์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ในช่วงปี 2543-2554 ในขณะที่เบี้ยประกันเฉลี่ย/จ านวนกรมธรรม์ มีแนวโน้มลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีสาเหตุมา
จากการลดค่าเบี้ยประกันของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ
จ านวนรถที่มีค่าเบี้ยประกันต่ ามีมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ค่า Claim Ratio ของการประกันภัยภาคบังคับนั้นค่อนข้างต่ า 
อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 40 ในช่วงก่อนปี 2552 และเพิ่มขึ้นในปี 2553 ไปถึงประมาณ ร้อยละ 50 ในขณะที่ Claim 
Ratio ของการประกันภัยภาคสมัครใจจะอยู่สูงกว่าภาคบังคับ อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 60 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งควร
ต้องมีการตรวจสอบการก าหนดอัตราเบี้ยประกันว่ามีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หรือมีการจ่ายค่าเสียหายที่น้อยเกินไป
หรือไม่ นอกจากนี้ ความแตกต่างของความเสี่ยงของรถแต่ละประเภทที่มีการเก็บเบี้ยประกันที่มีอัตราที่ไม่สะท้อนถึง
ความเสี่ยง เช่น รถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่มีการเก็บเบี้ยประกันที่ค่อนข้างต่ า 

จากการปรับเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครองของ คปภ. และการขึ้นเบี้ยประกัน ภายหลังจากปี 2552 โดยเพิ่มมา
เป็น 200,000 บาท ในขณะที่วงเงินค่ารักษาพยาบาลยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คืออยู่ที่ 50,000 บาท ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้น
ของค่า Claim Ratio และมูลค่าการเคลมต่อครั้ง ในช่วงปี 2553-2554 ซึ่งเมื่อทดลองวิเคราะห์ Claim Ratio และ
มูลค่าการเคลมต่อครั้ง เปรียบเทียบกรณีไม่มีการขึ้นวงเงิน 200,000 บาท โดยค านวณเฉพาะความเสียหายที่เสียชีวิต
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เพียงอย่างเดียว เนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วในการค านวณ พบว่า หากไม่มีการขึ้นวงเงิน 200,000 บาท 
ค่า Claim Ratio และมูลค่าการเคลมต่อครั้งจะต่ ากว่าที่เป็นอยู่ โดยอยู่ที่ประมาณเกือบร้อยละ 50 และประมาณ 
14,000-15,000 บาท ตามล าดับ ทั้งนี้ ค่าดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะต่ ากว่านี้หากมีการค านวณความเสียหายรวม
ทุกประเภท อย่างไรก็ตาม หากมีการเพิ่มวงเงินที่มากกว่า 200,000 บาท ย่อมจะส่งผลให้เบี้ยประกันเพิ่มขึ้น แต่ไม่
น่าจะเพิ่มข้ึนมากนัก 

ปัญหาและอุปสรรคในการประกันภัยบุคคลที่ 3 ของไทยในด้านการชดเชยค่ารักษาพยาบาลถือเป็นประเด็น
ส าคัญที่พบจากการศึกษานี้ โดยผู้ประสบเหตุในกรณีที่มีการบาดเจ็บสาหัสไม่ได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่
ครอบคลุมทั้งขณะอยู่ในโรงพยาบาลและออกจากโรงพยาบาล ซึ่งผู้ประสบเหตุซึ่งเป็นผู้โดยสาร จัดว่าเป็นบุคคลที่ 3 
ที่มาใช้บริการสาธารณะโดยสมบูรณ์ จึงควรได้รับเงินชดเชยเยียวยาค่ารักษาพยาบาลเต็มจ านวนในทุกกรณี โดยไม่ต้อง
รอการพิสูจน์ถูกผิด และครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายขณะอยู่โรงพยาบาลและหลังออกจากโรงพยาบาล อีกทั้งควรมีการแยก
การชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพออกจากค่ารักษาพยาบาลด้วย 

จากการทบทวนงานวิจัยในต่างประเทศในเรื่องมูลค่าชีวิตเชิงสถิตินั้น ในทางเศรษฐศาสตร์มีหลักการในการ
ค านวณมูลค่าชีวิตทางด้านเศรษฐศาสตร์ 2 หลักการ คือหลักการค านวณมูลค่าชีวิตจากค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน และ
หลักการค านวณมูลค่าชีวิตที่จากค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งวิธีการค านวณมูลค่าชีวิตที่เป็นตัวเงินนั้น นัก
เศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human Capital Approach: HCA) ซึ่งค านวณจากมูลค่าของผลิต
ภาพในอนาคตที่สูญเสียไปของผู้ตายคือมูลค่าปัจจุบันของรายได้ในอนาคตที่ผู้ตายจะได้รับหากเขามีชีวิตอยู่ ซึ่ง
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเป็น 2 แบบคือ 1) ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้ตาย 2) ความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ของผู้ที่เก่ียวข้อง 

การค านวณมูลค่าชีวิตจากค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินนั้น จะครอบคลุมทั้งด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจที่บุคคลสร้าง
ขึ้น และความสุขที่ได้จากการมีชีวิตด้วย (Hedonic Value) โดยมีวิธีที่เป็นที่นิยม 3 วิธีคือ 1) วิธีการค านวณโดยใช้ปีสุข
ภาวะ (Quality-Adjusted Life Year: QALY) 2) วิธีการค านวณมูลค่าทางสถิติของชีวิต (Value of Statistical Life: VSL) 
และ 3) วิธีการค านวณมูลค่าทางสถิติของอายุขัยที่เหลืออยู่ (Value Statistical Life Year: VSLY) 

วิธี QALY นั้น เป็นการค านวณหาปีสุขภาวะซึ่งหมายถึงปีที่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ โดยวิธีต่างๆ 
เช่น วิธีการประเมินทางกายภาพ วิธีความเสี่ยงมาตรฐานและวิธีชดเชยเวลา โดยหลังจากได้จ านวนปีสุขภาวะมาแล้ว 
จะต้องแปลงค่าปีสุขภาวะเป็นมูลค่าชีวิต 

วิธี VSL จะค านวณโดยการใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมในการลดความเสี่ยงและเพิ่มความเสี่ยงกับชีวิต
ของบุคคล โดยวิธีการสอบถามความสามารถในการจ่ายของแต่ละบุคคล (Individual’s Willingness to Pay: WTP) 
ซึ่งวิธีการหาค่า WTP นั้น มีหลายวิธีคือ วิธีการประเมินผลได้โดยค านึงถึงความต้องการจ่ายเป็นหลัก  วิธีการ
ประเมินผลโดยค านึงถึงความพึงพอใจที่จะแสดงออกและวิธีการอภิมาน 

และวิธี VSLY เป็นวิธีที่พัฒนามาจากวิธี VSL โดยการให้ความส าคัญกับจ านวนปีที่จะมีชีวิตเหลืออยู่ของแต่
ละบุคคลขึ้น เนื่องจากแนวความคิดที่ว่า ค่ามูลค่าชีวิตของเยาวชนและผู้สูงอายุควรมีค่าที่ต่างกัน ซึ่งสามารถค านวณ
จากการน าค่า VSL ค านวณร่วมกับจ านวนปีที่จะมีชีวิตเหลืออยู่ 

ในแต่ละวิธีการค านวณนั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป แต่ส าหรับงานวิจัยนี้ วิธี  VSLY เป็นวิธีที่
เหมาะสมที่สุดในการสะท้อนมูลค่าชีวิตของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจาก วิธี HCA ซึ่งค านวณจากรายได้ใน
อนาคตของผู้ประสบเหตุ พบปัญหาในเร่ืองกิจกรรมที่ไม่มีตลาดชัดเจน เช่น แม่บ้าน หรือบุคคลที่ไม่มีรายได้ชัดเจน จึง
ท าให้วิธี HCA ไม่สามารถสะท้อนมูลค่าชีวิตได้ดีพอ ในขณะที่วิธี VSL นั้น ไม่สามารถสะท้อนมูลค่าชีวิตให้ตรงกับอายุ
ของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะได้ โดยหากพิจารณาโดยยึดประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก ผู้ที่อายุน้อยกว่ามีเวลาใน
การมีชีวิตและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้สูงกว่าผู้ที่อายุสูงกว่า และส าหรับวิธี QALY นั้น เนื่องจากเป็นการ
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ค านวณหาปีสุขภาวะและน าค่าที่ได้มาแปลงเป็นมูลค่าชีวิต ซึ่งท าให้ค่าที่ได้อาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าชีวิ ตของ
ผู้โดยสารสาธารณะเท่าที่ควร 

จากการทบทวนงานวิจัยของไทยเกี่ยวกับการฟ้องละเมิดนั้น ความรับผิดชอบทางละเมิดเกิดขึ้น เมื่อการ
กระท าของบุคคลนั้นมีกระท าผิดทางละเมิดซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการ โดยไม่สามารถขาดองค์ประกอบใดได้ ได้แก่ 
1) ความเสียหาย (damage) 2) ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (causation) และ 3) เป็นการกระท าโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย (wrongful act)  

ค่าเสียหายจากการถูกละเมิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ออกเป็น 6 ประเภทตามลักษณะของความ
เสียหายคือ ความเสียหายต่อชีวิต ความเสียหายต่อร่างกายและอนามัย ความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ ความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อเสรีภาพ และความเสียหายต่อสิทธิอื่นๆ ส าหรับการจ่ายค่าเสียหายตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะเป็นหลัก สามารถแบ่งได้เป็น 2 
ประเภทคือ 1) การก าหนดค่าเสียหายต่อร่างกายและอนามัยทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 2) การคิดมูลค่าชีวิต 

การก าหนดค่าเสียหายต่อร่างกายและอนามัยที่เป็นตัวเงินนั้น สามารถแยกเป็น 2 ประเภทคือ ค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นแล้วโดยพิจารณาหลักฐานการจ่ายจริงหรือหลักฐานอื่นๆ ที่น ามาแสดงเท่านั้นและค่าเสียหายในอนาคตของศาล 
เช่น ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต ค่าขาดรายได้ในอนาคต เป็นต้น ส าหรับค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน นั้น ศาลไม่อธิบาย
วิธีการค านวณที่เป็นตัวเงินไว้ เพียงแต่ก าหนดค่าเสียหายตามสมควรของการละเมิด ซึ่งคณะวิจัยตั้งข้อสมมติว่า การ
ก าหนดค่าเสียหายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้พิพากษาแต่ละท่าน  

ในขณะที่ การคิดค่าเสียหายต่อชีวิตนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 1) ค่าเสียหายที่ชดเชยให้แก่ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ตาย เช่น ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาลและค่าขาดรายได้ก่อนช่วงเสียชีวิต 2) ค่าเสียหายที่
ชดเชยให้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ตายเช่น ค่าขาดไร้อุปการะ ส าหรับในส่วนของระยะเวลา
ขาดไร้อุปการะ คณะวิจัยตั้งข้อสมมติว่า ศาลน่าจะก าหนดโดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก 2 ประการควบคู่กันคือ อายุ
การท างานที่เหลือของผู้อุปการะ (ผู้เสียชีวิต) และระยะเวลาที่ผู้ขาดอุปการะจะได้รับการอุปการะหากผู้อุปการะยังมี
ชีวิตอยู่ ซึ่งแตกตามกันไปตามอายุของผู้ขาดไร้อุปการะ 

ทั้งนี้ จากการพิจารณาค่าเสียหายของศาลไทย โดยค่าเสียหายเฉลี่ยของกรณีทุพพลภาพมีค่าสูงกว่ากรณีการ
เสียชีวิต และเมื่อพิจารณากรณีของผู้เสียหายที่บาดเจ็บทั่วไปที่ มพบ. เป็นผู้ดูแล พบว่า ค่าเสียหายเฉลี่ยที่ผู้เสียหายที่
บาดเจ็บทั่วไปได้รับในกรณีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลสูงกว่ากรณีให้ศาลตัดสิน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า คู่กรณีหรือบริษัท
ประกันเห็นว่าการบาดเจ็บทั่วไปนั้นมีค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สูงมากนัก ส่วนระยะเวลาในกระบวนการชดเชย พบว่า 
เมื่อมีการเจรจาไกล่เกลี่ย หรือมีการฟ้องร้องต่อศาล ระยะเวลาในกระบวนการชดเชยจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กระบวนการใน
การชดเชยกินเวลานาน จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้ผู้เสียหายเลือกรับค่าชดเชยเยียวยาด้วยการเจรจาประนอมยอม
ความ ดังนั้น การปรับปรุงกระบวนการชดเชยเยียวยาให้มีระยะเวลาสั้นลง ด้วยการสร้างกลไกการชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดจากการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก จึงเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะเวลาเรียกร้อง
ค่าเสียหายที่ใช้เวลานานได้ นอกจากนี้ สาเหตุที่กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมส่วนใหญ่ล่าช้านั้นส่วนหนึ่งมาจากการ
ขาดความชัดเจนในเรื่องของผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะฝ่ายผู้ประกอบการ ดังนั้น การสร้างระบบร่วมรับผิดของ
ผู้ประกอบการ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคทางด้านโครงสร้างการประกอบการรถโดยสารประจ าทางจัดเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่
ส าคัญที่มีผลต่อการปรับปรุงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ จากการศึกษา พบว่า เมื่อเกิด
อุบัติเหตุ บริษัทประกันภัย ผู้ประกอบการร่วมบริการและคนขับรถหรือเจ้าของรถ จะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีเกิด
ความเสียหายเป็นส่วนใหญ่ โดยผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตนั้นแทบจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นเลย อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ตัวเลขทางสถิติเกี่ยวกับจ านวนผู้ประกอบการขนส่งที่มีใบอนุญาตเส้นทาง 
ณ ปี 2551 พบว่า ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถโดยสาร (509 ราย) รองลงมา ได้แก่ 
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ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของรถโดยสาร 1-5 คัน (177 ราย) และผู้ประกอบการเป็นเจ้าของรถโดยสาร 6-15 คัน (73 
ราย) ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจ านวนผู้ประกอบการร่วมบริการ ณ ปี 2551 พบว่า ผู้ประกอบการร่วมบริการส่วน
ใหญ่เป็นเจ้าของรถเพียงแค่ 1 คัน (31,590 ราย จากทั้งหมด 33,580 ราย) แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างผู้ประกอบการรถ
ร่วมรายย่อยนั้นมีสัดส่วนสูงมาก ซึ่งผลดังกล่าวถือเป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่มีผลต่อการก ากับดูแล การควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ดังนั้น การปรับปรุงระบบการให้ใบอนุญาตการ
ประกอบการให้มีความชัดเจนมากข้ึน ตลอดจนการก าหนดการร่วมรับผิดของผู้ประกอบการทั้งที่มีใบอนุญาตและร่วม
บริการให้มีความชัดเจน จึงเป็นแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 

ทั้งนี้ แนวทางในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะที่การศึกษานี้ได้
เสนอแนะไว้นั้น คือการปรับปรุง และบังคับใช้ข้อกฎหมายบางมาตรา นั่นคือ การบังคับใช้ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก 
หมวด 4 การชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง มาตรา 56  โดยกรมการขนส่งสามารถก าหนดอัตราที่เกี่ยวกับ
ความเสียหายที่เกิดกับผู้ประสบภัยจากรถที่มีความแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์
ได้ทันที  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการประกันภัยทั้งระบบจนสามารถเรียกได้ว่าเป็นการประกันภัยภาคบังคับ
ส าหรับรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะ และเปรียบเสมือนการเป็นกลไกร่วมจ่าย ที่ท าให้ผู้ประกอบการมีการตระหนัก
ถึงความปลอดภัย และมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอนี้อาจส่งผลต่อ
ต้นทุนที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการ และมีช่องว่างให้กับผู้ประกอบการที่ไม่ต้องการท าประกัน ซึ่งจะท าให้ภาระไปตกอยู่
กับผู้ประกอบการร่วมบริการมากกว่า 

นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ได้มีการประชุมระดมความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการ
ยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งมีแนวทางที่มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับการปรับปรุงระบบ
ประกันภัย และการปรับปรุงระบบการประกอบการรถโดยสารสาธารณะของคณะผู้วิจัย ในเรื่องของการพัฒนาระบบ
การก าหนดเบี้ยประกันตามประสบการณ์การขับรถ การก าหนดเบี้ยประกันเพื่อจูงใจให้เกิดการขับขี่อย่างปลอดภัยที่
ต้องอาศัยฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงประเด็นเร่ืองวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทประกันภัย และผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ในการปรับปรุงระบบการประกันภัยให้มีประสิทธิภาพนั้น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการศึกษานี้ได้เน้น
การปรับปรุง และการบังคับใช้ข้อกฎหมายบางมาตรา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบของการประกันภัยให้มี
ประสิทธิผลตรงตามความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี้ 

ตารางที่ 6.1: สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพ่ือยกระดับการชดเชยเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. การชดเชยค่ารักษาพยาบาลต้อง

รอพิสูจน์ถูกผดิ 
ควรมีการเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่คุ้มครอง และไม่ต้องรอพิสจูน์ถูกผิด 

2. การรวมวงเงินชดเชยและ 
ค่ารักษาพยาบาล 

ควรมีการแยกเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพออกจากค่ารกัษาพยาบาล 

3. ระยะเวลาในการเรยีกร้อง
ค่าชดเชยใช้เวลานาน 

สร้างกลไกการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่งตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก
ให้ใช้เวลาสั้น และเพิ่มวงเงินในระบบประกันภยัให้เป็นวงเงินข้ันต่ า 500,000 บาท 

4. การสร้างระบบการร่วมรับผดิของ
ผู้ประกอบการที่เกิดอุบัติเหตุ 

สร้างระบบร่วมจ่ายระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้ประกอบการ (ทั้งผูป้ระกอบการ
ที่มีใบอนุญาตและร่วมบริการ) 

งานศึกษานี้จึงได้จัดท าแนวทางแก้ไขปัญหาจากรายละเอียดทั้งหมดที่กล่าวมาในลักษณะของขอ้เสนอแนะ
เชิงนโยบาย ซึง่มีรายละเอียดดังตารางที่ 6.2 
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ตารางที่ 6.2:  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการชดเชยเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

1. ปัญหาการชดเชยคา่รักษาพยาบาลต้องรอพิสูจน์ถูกผิด 

แนวทางในการแก้ไข : ควรมีการชดเชยค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถกูผิด 
: เพิ่มวงเงินในระบบประกันภัยให้เป็นวงเงินขั้นต่ า 500,000 บาท 

วิธีการด าเนินงาน - แกไ้ขระเบียบของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
- แกไ้ข/บังคับใช้ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หมวด 4 การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ - บริษัทประกันภัย 
- ส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
- ผู้ประกอบการรถโดยสาร (กรณีมีการร่วมจ่าย) 

ข้อด:ี 
ผู้ประสบภัยได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น และ
สถานพยาบาลไม่มีปัญหาเร่ืองการค้างช าระค่ารักษาพยาบาล 
ซ่ึงยังมีปัญหาอยู่เป็นจ านวนมากในปัจจุบัน 

ข้อเสีย: 
เบี้ยประกันภัยอาจจะสูงขึ้นบ้าง ซ่ึงต้องให้ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ประกันภัยเป็นผู้น าไปคิดว่าจะท าอย่างไร และการออกแบบ
ระบบร่วมจ่าย อาจท าให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนสูงขึ้น 

2. ปัญหาการรวมวงเงนิชดเชยและคา่รักษาพยาบาลเข้าด้วยกันในการชดเชยค่าเสียหาย 

แนวทางในการแก้ไข : ควรมีการแยกเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทพุพลภาพ ออกจากค่ารกัษาพยาบาล 

วิธีการด าเนินงาน - แกไ้ขระเบียบของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
- แกไ้ข พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หมวด 4 การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ - บริษัทประกันภัย 
- ส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
- ผู้ประกอบการรถโดยสาร (กรณีมีการร่วมจ่าย) 

ข้อด:ี 
ผู้ประสบภัย ได้รับการชดเชยทีเ่ป็นธรรมมากย่ิงขึ้น และญาติ
ผู้ประสบภัยได้รับเงินชดเชยเยียวยาในกรณีเสียชีวิตเป็นธรรม
มากขึ้น เพราะบางกรณีญาตไิม่ได้รับเงินเลย 

ข้อเสีย: 
เบี้ยประกันภัยอาจจะสูงขึ้น และการออกแบบระบบร่วมจ่าย 
อาจท าให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนสูงขึ้น 

3. ปัญหาระยะเวลาในการเรยีกร้องคา่ชดเชยใชเ้วลานาน 

แนวทางในการแก้ไข : สร้างกลไกการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่งตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก 

วิธีการด าเนินงาน - แก้ไขหรือบังคับใช้ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หมวด 4 การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ - บริษัทประกันภัย 
- ผู้ประกอบการรถโดยสาร 

ข้อด:ี 
ผู้ประสบภัย และญาติผู้ประสบภัยได้รับการเยียวยาอย่าง
รวดเร็ว 

ข้อเสีย: 
การมีภาระที่เพิ่มขึ้นของกรมการขนส่งทางบกในการปรับปรุง
กฎระเบียบ 

4. ปัญหาการสร้างระบบการร่วมรับผิดของผู้ประกอบการท่ีเกดิอุบตัิเหตุ 

แนวทางในการแก้ไข : การสร้างระบบร่วมรับผิดของผู้ประกอบการ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหต ุ

วิธีการด าเนินงาน - แกไ้ข พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หมวด 4 การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ - บริษัทประกันภัย 
- ผู้ประกอบการรถโดยสาร 

ข้อด:ี 
ผู้ประกอบการมีความระมัดระวังมากขึ้น ซ่ึงอาจท าให้เกิด
มาตรการป้องกันที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ข้อเสีย: 
ผู้ประกอบการอาจมีต้นทุนสูงขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ท าให้ภาระน้ัน
ตกอยู่กับผู้ประกอบการที่ร่วมบริการมากกว่าผู้ประกอบการที่
ได้รับใบอนุญาต 
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6.3 การผลักดันนโยบายด้านความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ทางคณะวิจัย ได้มีการผลักดันนโยบายด้านความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงมีการเผยแพร่งานวิจัย
ด้านการชดเชยเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ เพื่อให้ผู้ประสบเหตุได้รู้ถึงสิทธิในการได้รับการชดเชย
เยียวยาที่เหมาะสม 

ในส่วนของการผลักดันนโยบาย ทางคณะวิจัย ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) จัดท าข้อเสนอด้านความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ เสนอต่อท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม และได้มีการน าข้อเสนอนี้ ประชุมร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 โดย
รายละเอียดของการประชุม พร้อมข้อสรุป แสดงในภาคผนวก ข–2. 

ส่วนการเผยแพร่งานวิจัยเรื่องการชดเชยเยียวยา ทางคณะวิจัยร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนน (ศวปถ.) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ได้น าเสนอผลการศึกษา ต่อสื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ 3 
เมษายน 2556 โดยมีรายละเอียดของการน าเสนอผลงาน แสดงในภาคผนวก ข–3. 
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ภาคผนวก ก. 
แบบสอบถาม 

  



 



แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ : ผลกระทบ การประกันภัย 
และการชดเชยเยียวยา ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ด าเนินการวิจัยโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ รวมถึง
ความช่วยเหลือเบื้องต้น การเยียวยาและชดเชย จากท้ังบริษัทประกันภัยและผู้ประกอบการ 
ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน [ ] หน้าข้อ ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะที่ท่าน

เป็นผู้ประสบเหตุ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 

1.1 เพศ   [  ]  หญิง  [  ]  ชาย 

1.2 อายุ ……………………… ปี 

1.3 สถานภาพ    [  ]  โสด (ข้ำมไปตอบข้อ 1.5)  [  ]  สมรส  [  ]  แยก/หย่าร้าง 

1.4 ท่านมีบุตรหรือไม ่ [  ]  มีบุตรจ านวน ...................... คน [  ]  ไม่มีบุตร 

1.5 การศึกษาปัจจุบัน/สูงสุด 

 [  ]  ไม่ได้ศึกษา   [  ]  ประถมศึกษา     [  ]  มัธยมศึกษา/ปวช.  

 [  ]  อนุปริญญา/ปวส.  [  ]  ปริญญาตรี    [  ]  สูงกว่าปริญญาตรี 

1.6 อาชีพ 

  [  ]  ข้าราชการ   [  ]  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   [  ]  พนักงานบริษัท 

 [  ]  รับจ้าง    [  ]  เจ้าของกิจการ   [  ]  อาชีพอิสระ    

 [  ]  นักเรียน/นักศึกษา [  ]  แม่บ้าน   [  ]  ว่างงาน/ก าลังหางานท า 

1.7 รายไดค้รัวเรือนต่อเดือน ……………………… บาท 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ 

2.1 เหตุการณ์อุบัติเหตุที่ท่านประสบเกิดข้ึนเมื่อวันที่ ............... เดือน ...................... พ.ศ. ........................... 

2.2 ณ เวลาที่ท่านประสบเหตุการณ์อุบัติเหตุ ท่านมีอายุ ………………… ปี 

2.3 ขณะประสบเหตุท่านโดยสารรถสาธารณะประเภทใด (หมวดรถ / มาตรฐานรถ / ชื่อบริษัทรถ) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 ขณะประสบเหตุท่านโดยสารรถสาธารณะในเส้นทางใด 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

แบบสอบถำม 
ผลกระทบของอุบัตเิหตุรถโดยสำรสำธำรณะ 

กรณีผู้ประสบเหตุ 
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2.5 คู่กรณีที่ประสบเหตุคือ  

[  ]  รถยนต์ส่วนบุคคล [  ]  รถบัสโดยสารสาธารณะ [  ]  รถตู้โดยสารสาธารณะ    

[  ]  รถจักรยานยนต์ [  ]  อ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................ 

2.6 จากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนท่านได้รับความเสียหายทางด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[  ]  ทางด้านร่างกายและอนามัย   [  ]  การเดินทางท่ีไม่ถึงจุดหมาย  

[  ]  การขาดโอกาสหรือสูญเสียโอกาสในการท างาน [  ]  ทรัพย์สิน    

 [  ]  ความเสียหายทางด้านจิตใจ    [  ]  อ่ืนๆ ระบุ ...................................... 

2.7 จากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หากท่านได้รับความเสียหายทางด้านร่างกายและอนามัย ท่านได้รับความ
เสียหายอย่างไร โปรดอธิบาย 

 .................................................................................................................................................................................
............................................................................................. 

2.8 ท่านเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ............................................................................................................. 
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของ  [  ]  รัฐบาล [  ]  เอกชน  

2.9 ท่านได้มีการย้ายการรักษาตัวไปที่โรงพยาบาลอื่นอีกหรือไม่ 

 [  ]  ไม่มี    [  ]  มี ย้ายไปที่โรงพยาบาล ..........................................................  
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของ [  ]  รัฐบาล [  ]  เอกชน 

2.10 รวมทั้งสิ้นท่านรักษาตัวที่โรงพยาบาลจ านวน ............................................................. วัน 

2.11 ท่านพักรักษาตัวที่บ้านจ านวน ..................................................................... วัน 

2.12 ท่านเริ่มท างานได้หลังจากเกิดอุบัติเหตุจ านวน ..................................................................... วัน 

2.13 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมเป็นเงินประมาณ ................................................. บาท 

 โดยได้รับการชดเชยจาก ............................................................. เป็นจ านวนเงิน ....................................... บาท 

 ซึ่งการเคลมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น  [  ]  ท่านต้องด าเนินการเอง (ส ารองจ่าย) 

        [  ]  โรงพยาบาลเป็นผู้ด าเนินการให้ 

2.14  ค่าใช้จ่ายในการพักฟ้ืน / ค่ายาและเวชภัณฑ์ หลังจากออกจากโรงพยาบาล  

 รวมเป็นเงินประมาณ ........................................................................ บาท ต่อ ........................ วัน/เดือน   

 โดยได้รับการชดเชยจาก .............................................................  เป็นจ านวนเงิน ...................................... บาท 

2.15 ท่านขาดรายได้ จากการประสบอุบัติเหตุ เป็นจ านวนเงิน ..................................................... บาท 
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ส่วนที่ 3  ข้อมูลกำรประกันภัย/กำรชดเชยเยียวยำ/กำรให้ควำมช่วยเหลือ 

3.1 มูลค่าความเสียหายทางทรัพย์สินที่เกิดข้ึนจากการเกิดอุบัติเหตุประมาณ ................................. บาท 

3.2 รถโดยสารสาธารณะที่ท่านประสบเหตุมีการท าประกันภัยภาคสมัครใจหรือไม่ 

[  ]  ไม่มีการท าประกันภัยภาคสมัครใจ [  ]  มีการท าประกันภัยภาคสมัครใจ  [  ]  ไม่ทราบ 

3.3 ท่านได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือไม่ อย่างไร 

[  ]  ไม่ไดใ้ช้สิทธิ   

[  ]  ได้ใช้สิทธิ  คือ  [  ]  ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท โดยได้รับค่า
สินไหมทดแทนจ านวน ...................................................บาท 

[  ]  เงินชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน 
กรณีนอนรักษาตั วในโรงพยาบาล  โดยได้ รั บค่ าสิน ไหมทดแทน 
จ านวน ...................................................บาท 

[  ]  อ่ืนๆ ระบุ .......................................................................................................... 
โดยได้รับค่าสินไหมทดแทนจ านวน .............................. บาท (ข้ำมไปตอบข้อ 3.9) 

3.4 ท่านไม่ได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนื่องจากสาเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[  ]  ความล่าช้าในการพิสูจน์ถูกผิด [  ]  เป็นความเสียหายที่ประกันภัยไม่ให้ความคุ้มครอง 

[  ]  รถโดยสารสาธารณะที่ท่านประสบเหตุไม่มีการต่อทะเบียน 

 [  ]  อ่ืนๆ  ระบุ .......................................................................................................................... 

3.5 กรณีที่ไม่ได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ท่านได้รับเงินช่วยเหลือ/เงินชดเชยจาก
หน่วยงานใด จากการเกิดอุบัติเหตุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[  ]  คู่กรณี [  ]  กองทุนประกันสังคม [  ]  กองทุนคุ้มครองการทุพพลภาพ 

[  ]  ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ [  ]  อ่ืนๆ  ระบุ ................................... 

3.6 ท่านได้รับเงินช่วยเหลือ/เงินชดเชยจากหน่วยงานข้างต้นเป็นจ านวน ................................................... บาท 

3.7 กรณีที่รถโดยสารสาธารณะที่ท่านประสบเหตุมีการท าประกันภัยภาคสมัครใจ ท่านได้ใช้สิทธิในส่วนของการ
เรียกร้องจากกรมธรรม์ภาคสมัครใจหรือไม่ อย่างไร 

[  ]  ไม่ได้ใช้สิทธิ  

[  ]  ได้ใช้สิทธิ  คือ  [  ]  ค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่าย โดยได้รับค่าสินไหมทดแทนจ านวน ......................บาท 

[  ]  ค่าเสียความสามารถในการประกอบการงานในอนาคต โดยได้รับค่าสินไหม
ทดแทนจ านวน ...................................................บาท 

[  ]  ค่าเสียหายอย่างอ่ืนที่มิใช่ตัวเงิน โดยได้รับค่าสินไหมทดแทนจ านวน................บาท 
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[  ]  ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ระหว่างเจ็บป่วย โดยได้รับค่าสินไหมทดแทนจ านวน 
................................... บาท 

 [  ]  ค่าความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยได้รับค่าสินไหมทดแทนจ านวน.................. บาท 

 [  ]  อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................... โดย
ได้รับค่าสินไหมทดแทนจ านวน ...................................................บาท 

3.8 ท่านได้รับเงินช่วยเหลือ/เงินชดเชยจากกรมธรรม์ภาคสมัครใจเป็นจ านวน .............................................. บาท 

3.9 ท่านได้รับเงินช่วยเหลือ/เงินชดเชย จากหน่วยงานอื่นด้วยหรือไม่ หน่วยงานใด  

[  ]  ไม่ได้รับ  

[  ]  ได้รับ       คือ  [  ]  คู่กรณี [  ]  กองทุนประกันสังคม 

[  ]  กองทุนคุ้มครองการทุพพลภาพ [  ]  ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ 

[  ]  มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค [  ]  อ่ืนๆ ระบุ................................ 

3.10 ท่านได้รับเงินช่วยเหลือ/เงินชดเชยจากหน่วยงานอื่นข้างต้นเป็นจ านวน ...........................................บาท 

3.11 ท่านได้รับเงินช่วยเหลือ/เงินชดเชยรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน ......................................บาท (รวมข้อ 2.13 และ 2.14) 

3.12 ท่านได้รับเงินช่วยเหลือ/เงินชดเชยเป็นระยะเวลา ................................ ปี 

ส่วนที่ 4  ข้อมูลกำรด ำเนินกำรทำงคดี 

4.1 กรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนกับท่าน มีการขึ้นศาลหรือไม่ 

[  ]  มีการข้ึนศาล   

[  ]  ไม่มีการขึ้นศาล แต่มีการเจรจาประนอมยอมความจ านวนทั้งสิ้น .............................................ครั้ง 
ที่ ................................................................................................................................... (ข้ำมไปตอบส่วนที่ 4.3) 

4.2 ระยะเวลาในการด าเนินการของศาล สิ้นสุดแล้วหรือไม่ และใช้ระยะเวลากี่ปี 

 [  ]  กระบวนการสิ้นสุดที่การไกล่เกลี่ยแล้ว และได้รับค่าเสียหายแล้ว โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ......................... ปี  

 [  ]  กระบวนการสิ้นสุดที่ศาลชั้นต้น และได้รับค่าเสียหายแล้ว โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ..................................... ป ี

 [  ]  ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว จ าเลยอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ด าเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา........................... ปี 

 [  ]  ศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้ว จ าเลยอยู่ระหว่างการฎีกา ด าเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา.............................. ปี 

 [  ]  กระบวนไกล่เกลี่ยยังไม่สิ้นสุด และด าเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น .............. ปี  (ข้ามไปตอบข้อ 4.4) 

4.3 ท่านได้รับค่าเสียหายจากค าตัดสินของศาลเป็นจ านวน ......................................................... บาท  

 ซึ่งแบ่งออกเป็น  [  ]  ค่ารักษาพยาบาลทั้งในปัจจุบันและในอนาต  

  [  ]  ค่าเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
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  [  ]  ค่าเสียหายจากการเจ็บป่วย 

  [  ]  ค่าศัลยกรรมเพ่ือลบรอยบาดแผลให้หายเป็นปกติ 

  [  ]  ค่าขาดโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

  [  ]  ค่าทรัพย์สินที่เสียหายและสูญหาย 

  [  ]  ค่าขาดรายได ้

  [  ]  ค่าเฝ้าไข ้

  [  ]  อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................ 
โดยเป็นการตัดสินจาก  [  ] การเจรจาประนอมยอมความ   [  ] การไกล่เกลี่ยหน้าศาล  

  [  ]  ศาลชั้นต้น   [  ]  ศาลอุทธรณ์  [  ]  ศาลฎีกา 

4.4 ท่านได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายจากหน่วยงาน
ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[  ]  ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 

[  ]  ศูนย์รับร้องเรียนขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 

[  ]  แจ้งร้องทุกข์เกี่ยวกับรถโดยสารของ บขส. และรถ
ร่วมบริการ 

[  ]  ต ารวจทางหลวง 

[  ]  ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ด าเนินการด้วยตนเองทั้งหมด 

[  ]  มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

[  ]  สภาทนายความ 

[  ]  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย 

[  ]  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

4.5 ปัญหา/อุปสรรค ที่ท่านได้รับในการเรียกร้องค่าเสียหาย คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 [  ]  ไม่เข้าใจถึงสิทธิความคุ้มครองอย่างชัดเจน 

 [  ]  ไม่มีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เสียหาย  

 [  ]  ต้องเสียค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายเพ่ือติดต่อประสานงาน 

 [  ]  ความล่าช้าในการพิสูจน์ถูกผิด 

 [  ]  ต้องการจบปัญหาโดยเร็ว จึงยินยอมรับค่าชดเชยแม้เห็นว่าไม่เป็นธรรม 

[  ]  การชดใช้เยียวยาเป็นการสงเคราะห์โดยใช้หลัก “ฐานานุรูป” มากกว่าจะตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรม
ด้านอื่นของผู้เสียหาย 

 [  ]  อ่ืนๆ ระบุ .................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 5  ผลกระทบจำกกำรเกิดอุบัติเหตุที่ท่ำนได้รับ และควำมพึงพอใจผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดอุบัติเหตุ 

5.1 โปรดแสดงเครื่องหมาย  √  ลงในรายการที่ท่านเห็นด้วย 

รำยกำร ใช่ ไม่ใช่ 

1. ผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจต่อผู้ประสบอุบัติเหตุ 

1.1  ท่านได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายจากการประสบอุบัติเหตุ เช่น ปวดศีรษะ ปัญหาสุขภาพ เป็น
ต้น 

  

1.2  ถ้าท่านถ้าไม่หายจากอาการบาดเจ็บอย่างสมบูรณ์ ท่านคิดว่าอาการป่วยทางร่างกายของท่านคงที่
แล้วหรือไม่ 

  

1.3  หลังจากการประสบเหตุกี่ปีร่างการของท่านจึงเข้าสู่สภาวะคงที่ ............ ปี 

1.4  ท่านมีความพึงพอใจต่อการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บหรือไม่   

2. ผลที่เกิดขึ้นต่อการด าเนินชีวิต 

2.1  ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการบ าบัดอาการทางด้านร่างกายจากการประสบอุบัติเหตุหรือไม่ 
เช่นการใช้ ยาแก้ปวด ยานอนหลับ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ หรือบุหรี่ 

  

2.2  ค่าใช้จ่ายครัวเรือนภายหลังจากการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเท่าใด ............ บาท 

............ % 

2.3  ความสัมพันธ์กับบุคคลใดที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ท่านประสบอุบัติเหตุ เช่น เพื่อน  ครอบครัว  
คู่สมรส 

  

2.4  ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านหลังจากที่ท่านประสบอุบัติเหตุ คือ แยกกันอยู่กับภรรยา  หย่า
ร้าง  ย้ายบ้าน เป็นต้น 

  

2.5  ท่านสามารถท่ีจะด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนเช่นก่อนหน้าท่ีจะประสบอุบัติเหตุ   

2.6  รายได้ครัวเรือนภายหลังจากการเกิดอุบัติเหตุลดลงเท่าใด ............ บาท 

............ % 

3. ผลที่เกิดขึ้นต่อหน้าท่ีการงาน 
3.1 จากการที่ท่านประสบอุบัติเหตุ ท าให้ท่านต้องเปลี่ยนอาชีพ 

  

3.2  ท่านต้องออกจากงาน เป็นเพราะความผลจากทางด้านร่างกายจากการประสบอุบัติเหตุ หรือ 
ทางด้านสภาพจิตใจจากการประสบอุบัติเหตุ  
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5.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลกระทบด้านต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุอย่างไร  
โปรดให้คะแนนตั้งแต่ 0-5 โดย 0 = ไม่พอใจ 1 = พึงพอใจในระดับต่ ำที่สุด และ 5 = พึงพอใจในระดับสูงท่ีสุด 

รำยกำร 
คะแนน 

0 1 2 3 4 5 

1 กำรด ำเนินกำรทำงอำญำ 
1.1) ท่านรู้สึกพอใจ/เห็นด้วยกับผลการตัดสินคดีในกรณีของท่าน 

      

1.2) ท่านมีความพอใจ/เห็นด้วยกับการด าเนินการทางคดีในกรณีของท่าน       

1.3) ท่านคิดว่าบทลงโทษของผู้กระท าความผิดมีความเหมาะสมและเป็นธรรม       

2 กำรประกันภัย 
2.1)  ท่านรู้สึกพอใจกับการให้ความช่วยเหลือของตัวแทนของบริษัทประกันภัย 

      

2.2)  ท่านมีความพึงพอใจต่อมูลค่าความเสียหายที่บริษัทประกันภัยเสนอให้       

2.3)  ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการทางการแพทย์ของบริษัทประกันภัย เช่น 
การรักษาการบาดเจ็บ เสียชีวิต รวมถึงการรายงานผลการตรวจร่างกาย 
เป็นต้น 

      

3 กำรด ำเนินกำรทำงแพ่ง 
 3.1)  ท่านมีความรู้สึกพอใจกับการตัดสินค่าเสียหายของศาล 

      

3.2)  ท่านพอใจระยะเวลาในการด าเนินการของศาล       

4 กำรให้ควำมช่วยเหลือของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
4.1)  ท่านมีความรู้สึกพอใจกับการช่วยเหลือจากต ารวจ 

      

4.2) ท่านมีความรู้สึกพอใจกับการช่วยเหลือจากจากเจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาล       

4.3)  ท่านมีความรู้สึกพอใจกับการช่วยเหลือจากจากหน่วยพยาบาลฉุกเฉิน       

4.4)  ท่านมีความรู้สึกพอใจกับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ระบุ  
1).......................................................................................................... 
2).......................................................................................................... 
3).......................................................................................................... 

      

 

ส่วนที่ 6  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

.................................................................... ........................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................ 



แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ : ผลกระทบ การประกันภัย 
และการชดเชยเยียวยา ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ด าเนินการวิจัยโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ รวมถึง
ความช่วยเหลือเบื้องต้น การเยียวยาและชดเชย จากท้ังบริษัทประกันภัยและผู้ประกอบการ 
ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน [ ] หน้าข้อ ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะที่ท่าน

เป็นผู้ประสบเหตุ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 

1.1 เพศ   [  ]  หญิง  [  ]  ชาย 

1.2 อายุ ……………………… ปี 

1.3 สถานภาพ    [  ]  โสด (ข้ำมไปตอบข้อ 1.5)  [  ]  สมรส  [  ]  แยก/หย่าร้าง 

1.4 ท่านมีบุตรหรือไม ่ [  ]  มีบุตรจ านวน ...................... คน [  ]  ไม่มีบุตร 

1.5 การศึกษาปัจจุบัน/สูงสุด 

 [  ]  ไม่ได้ศึกษา   [  ]  ประถมศึกษา     [  ]  มัธยมศึกษา/ปวช.  

 [  ]  อนุปริญญา/ปวส.  [  ]  ปริญญาตรี    [  ]  สูงกว่าปริญญาตรี 

1.6 อาชีพ 

  [  ]  ข้าราชการ   [  ]  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   [  ]  พนักงานบริษัท 

 [  ]  รับจ้าง    [  ]  เจ้าของกิจการ   [  ]  อาชีพอิสระ    

 [  ]  นักเรียน/นักศึกษา [  ]  แม่บ้าน   [  ]  ว่างงาน/ก าลังหางานท า 

1.7 ท่านมีความเก่ียวข้องอย่างไรกับญาติท่านท่ีประสบเหตุ 

  [  ]  บิดา/มารดา   [  ]  สามี/ภรรยา  [  ]  บุตร  [  ]  ปู่ ย่า ตา ยาย 

  [  ]  ลุง ป้า น้า อา    [  ]  พ่ี น้อง ลูกพ่ีลูกน้อง  [  ]  อ่ืนๆ ระบุ .................................................... 

1.8 รายไดค้รัวเรือนของท่านส่วนใหญ่มาจากญาติท่านที่ประสบเหตุใช่หรือไม่ 

  [  ]  ใช่    [  ]  บางส่วน  [  ]  ไม่ใช่ 

1.9 รายไดค้รัวเรือนต่อเดือน ……………………… บาท 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ 

2.1 เหตุการณ์อุบัติเหตุที่ท่านประสบเกิดข้ึนเมื่อวันที่ ............... เดือน ...................... พ.ศ. ........................... 

2.2 ณ เวลาที่ญาติท่านประสบเหตุการณ์อุบัติเหตุ ผู้ประสบเหตุมีอายุ ………………… ปี 

แบบสอบถำม 
ผลกระทบของอุบัตเิหตุรถโดยสำรสำธำรณะ 

กรณญีำติผู้ประสบเหตุ 
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2.3 ขณะประสบเหตุ ผู้ประสบเหตุโดยสารรถสาธารณะประเภทใด (หมวดรถ / มาตรฐานรถ / ชื่อบริษัทรถ) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 ขณะประสบเหตุ ผู้ประสบเหตุโดยสารรถสาธารณะในเส้นทางใด 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5 คู่กรณีที่ประสบเหตุคือ  

[  ]  รถยนต์ส่วนบุคคล [  ]  รถบัสโดยสารสาธารณะ [  ]  รถตู้โดยสารสาธารณะ    

[  ]  รถจักรยานยนต์ [  ]  อ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................ 

2.6 ผู้ประสบเหตุมีบุตรหรือไม ่

  [  ]  มีบุตรจ านวน ...................... คน [  ]  ไม่มีบุตร 

2.7 หลังจากท่ีญาติท่านประสบอุบัติเหตุ  บุคคลใดเป็นผู้รับภาระในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประสบเหตุ 

  [  ]  ตัวท่าน   [  ]  คู่สมรสของญาติท่าน  [  ]  ปู่ ย่า ตา ยาย 

  [  ]  ลุง ป้า น้า อา    [  ]  พ่ี น้อง ลูกพ่ีลูกน้อง   [  ]  อ่ืนๆ ระบุ ................................. 

2.8 จากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนญาติท่านได้รับบาดเจ็บอย่างไร 

 [  ]  เสียชีวิต [  ]  อ่ืนๆ ระบุ ....................................................... (ข้ำมไปตอบข้อ 2.12) 

2.9 ญาติท่านเสียชีวิตในที่ใด 

[  ]  ในทีเ่กิดเหตุ (ข้ำมไปตอบข้อ 2.11)   

[  ]  โรงพยาบาล .......................................ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของ [  ]  รัฐบาล [  ]  เอกชน 

[  ]  ขณะน าส่งโรงพยาบาล (ข้ำมไปตอบข้อ 2.11) [  ]  อ่ืนๆ  ระบุ ................................. 

2.10 ค่ารักษาพยาบาลก่อนที่ญาติท่านเสียชีวิตเท่ากับ ..................................................................... บาท 

ซึ่งการเคลมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น  [  ]  ท่านต้องด าเนินการเอง (ส ารองจ่าย) 

      [  ]  โรงพยาบาลเป็นผู้ด าเนินการให้ 

2.11 หลังจากท่ีญาติท่านเสียชีวิต รายได้ครัวเรือนของท่านลดลงเท่าไร การด าเนินชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

............................................................................................................................. ........................................................ .......

............................................................................................................................. ..................... 

2.12 กรณีท่ีญาติท่านไม่ได้เสียชีวิต มีการเสียค่ารักษาพยาบาลเท่ากับ ......................................... บาท 

ซึ่งการเคลมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น  [  ]  ท่านต้องด าเนินการเอง (ส ารองจ่าย) 

      [  ]  โรงพยาบาลเป็นผู้ด าเนินการให้ 
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2.13 ภาระรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นหลังจากท่ีญาติท่านประสบเหตุการณ์อุบัติเหตุ คือ 

............................................................................................................................. ............................................................... 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลกำรประกันภัย/กำรชดเชยเยียวยำ/กำรให้ควำมช่วยเหลือ 

3.1 มูลค่าความเสียหายทางทรัพย์สินที่เกิดข้ึนจากการเกิดอุบัติเหตุประมาณ ................................. บาท 

3.2 รถโดยสารสาธารณะที่ญาติท่านประสบเหตุมีการท าประกันภัยภาคสมัครใจหรือไม่ 

[  ]  ไม่มีการท าประกันภัยภาคสมัครใจ [  ]  มีการท าประกันภัยภาคสมัครใจ  [  ]  ไม่ทราบ 

3.3 ญาติท่านไดใ้ช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือไม่ อย่างไร 

[  ]  ไม่ไดใ้ช้สิทธิ  

[  ]  ได้ใช้สิทธิ  คือ  [  ]  ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท โดยได้รับค่า
สินไหมทดแทนจ านวน ...................................................บาท 

[  ]  เงินชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน ส าหรับการชดเชยรายวัน 
กรณีนอนรักษาตั วในโรงพยาบาล  โดยได้ รั บค่ าสิน ไหมทดแทน 
จ านวน ...................................................บาท 

[  ]  อ่ืนๆ ระบุ .......................................................................................................... 
โดยได้รับค่าสินไหมทดแทนจ านวน .............................. บาท (ข้ำมไปตอบข้อ 3.9) 

3.4 ญาติท่านไม่ไดใ้ช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนื่องจากสาเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[  ]  ความล่าช้าในการพิสูจน์ถูกผิด [  ]  เป็นความเสียหายที่ประกันภัยไม่ให้ความคุ้มครอง 

[  ]  รถโดยสารสาธารณะที่ญาติท่านประสบเหตุไม่มีการต่อทะเบียน 

 [  ]  อ่ืนๆ  ระบุ .......................................................................................................................... 

3.5 กรณีท่ีไม่ได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ญาติท่านได้รับเงินช่วยเหลือ/เงินชดเชยจาก
หน่วยงานใด จากการเกิดอุบัติเหตุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[  ]  คู่กรณี [  ]  กองทุนประกันสังคม [  ]  กองทุนคุ้มครองการทุพพลภาพ 

[  ]  ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ [  ]  อ่ืนๆ  ระบุ ................................... 

3.6 ญาติท่านได้รับเงินช่วยเหลือ/เงินชดเชยจากหน่วยงานข้างต้นเป็นจ านวน ................................ บาท 

3.7 กรณีที่รถโดยสารสาธารณะที่ญาติท่านประสบเหตุมีการท าประกันภัยภาคสมัครใจ ญาติท่านได้ใช้สิทธิในส่วน
ของการเรียกร้องจากกรมธรรม์ภาคสมัครใจหรือไม่ อย่างไร 

[  ]  ไม่ไดใ้ช้สิทธิ  

[  ]  ได้ใช้สิทธิ  คือ  [  ]  ค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่าย โดยได้รับค่าสินไหมทดแทนจ านวน ......................บาท 

[  ]  ค่าเสียความสามารถในการประกอบการงานในอนาคต โดยได้รับค่าสินไหม
ทดแทนจ านวน ...................................................บาท 
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[  ]  ค่าเสียหายอย่างอ่ืนที่มิใช่ตัวเงิน โดยได้รับค่าสินไหมทดแทนจ านวน................บาท 

[  ]  ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ระหว่างเจ็บป่วย โดยได้รับค่าสินไหมทดแทนจ านวน 
................................... บาท 

 [  ]  ค่าความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยได้รับค่าสินไหมทดแทนจ านวน.................. บาท 

 [  ]  อ่ืนๆ ระบุ...................................................................................................  โดย
ได้รับค่าสินไหมทดแทนจ านวน ...................................................บาท 

3.8 ญาติท่านได้รับเงินช่วยเหลือ/เงินชดเชยจากกรมธรรม์ภาคสมัครใจเป็นจ านวน ............................................ บาท 

3.9 ญาติท่านได้รับเงินช่วยเหลือ/เงินชดเชย จากหน่วยงานอื่นด้วยหรือไม่ หน่วยงานใด  

[  ]  ไม่ได้รับ  

[  ]  ได้รับ       คือ  [  ]  คู่กรณี     [  ]  กองทุนประกันสังคม 

[  ]  กองทุนคุ้มครองการทุพพลภาพ  [  ]  ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ 

[  ]  มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค   [  ]  อ่ืนๆ ระบุ.................................... 

3.10 ญาติท่านได้รับเงินช่วยเหลือ/เงินชดเชยจากหน่วยงานอื่นข้างต้นเป็นจ านวน ...............................................บาท 

3.11 ญาติท่านได้รับเงินช่วยเหลือ/เงินชดเชยรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน ...............................................บาท 

3.12 ญาติท่านได้รับเงินช่วยเหลือ/เงินชดเชยเป็นระยะเวลา ................................................. ปี 

ส่วนที่ 4  ข้อมูลกำรด ำเนินกำรทำงคดี 

4.1 กรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนกับญาติท่าน มีการข้ึนศาลหรือไม่ 

[  ]  มีการข้ึนศาล   

 [  ]  ไม่มีการขึ้นศาล  แต่มีการเจรจาประนอมยอมความจ านวนทั้งสิ้น .............................................ครั้ง 
ที่ .................................................................................................. (ข้ำมไปตอบส่วนที่ 4.3) 

4.2 ระยะเวลาในการด าเนินการของศาล สิ้นสุดแล้วหรือไม่ และใช้ระยะเวลากี่ปี 

 [  ]  กระบวนการสิ้นสุดที่การไกล่เกลี่ยแล้ว และได้รับค่าเสียหายแล้ว โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ......................... ปี  

 [  ]  กระบวนการสิ้นสุดที่ศาลชั้นต้น และได้รับค่าเสียหายแล้ว โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ............................. ป ี

 [  ]  ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว จ าเลยอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ด าเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา........................... ปี 

 [  ]  ศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้ว จ าเลยอยู่ระหว่างการฎีกา ด าเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา.............................. ป ี

 [  ]  กระบวนไกล่เกลี่ยยังไม่สิ้นสุด และด าเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น .............. ปี  (ข้ามไปตอบข้อ 4.4) 

4.3 ท่านหรือญาติคนอื่นของผู้ประสบเหตุ ได้รับค่าเสียหายจากคู่กรณีเป็นจ านวน.............................. บาท  

 ซึ่งแบ่งออกเป็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  [  ]  ค่าปลงศพ 

   [  ]  ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นอย่างอ่ืน (เช่นค่าส่งศพกลับภูมิล าเนา) 
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  [  ]  ค่ารักษาพยาบาล (ช่วงก่อนเสียชีวิต) 

  [  ]  ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ (ช่วงก่อนเสียชีวิต) 

  [  ]  ค่าชดใช้การขาดแรงงาน 

  [  ]  ค่าขาดไร้อุปการะ 

  [  ]  อ่ืนๆ ระบ.ุ..................................................... 

 โดยเป็นการตัดสินจาก  [  ] การเจรจาประนอมยอมความ  [  ] การไกล่เกลี่ยหน้าศาล  

  [  ]  ศาลชั้นต้น   [  ]  ศาลอุทธรณ์  [  ]  ศาลฎีกา 

4.4 ท่านหรือญาติคนอ่ืนของผู้ประสบเหตุ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและความช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมายจากหน่วยงานใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[  ]  ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 

[  ]  ศูนย์รับร้องเรียนขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 

[  ]  แจ้งร้องทุกข์เกี่ยวกับรถโดยสารของ บขส. และรถ
ร่วมบริการ 

[  ]  ต ารวจทางหลวง 

[  ]  ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ด าเนินการด้วยตนเองทั้งหมด 

[  ]  มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

[  ]  สภาทนายความ 

[  ]  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย 

[  ]  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

4.5 ปัญหา/อุปสรรค ที่ท่านหรือญาติคนอื่นของผู้ประสบเหตุได้รับในการเรียกร้องค่าเสียหาย คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 [  ]  ไม่เข้าใจถึงสิทธิความคุ้มครองอย่างชัดเจน 

[  ]  ไม่มีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เสียหาย  

[  ]  ต้องเสียค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายเพ่ือติดต่อประสานงาน 

[  ]  ความล่าช้าในการพิสูจน์ถูกผิด 

[  ]  ต้องการจบปัญหาโดยเร็ว จึงยินยอมรับค่าชดเชยแม้เห็นว่าไม่เป็นธรรม 

[  ]  การชดใช้เยียวยาเป็นการสงเคราะห์โดยใช้หลัก “ฐานานุรูป” มากกว่าจะตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรมด้าน
อ่ืนของผู้เสียหาย 

[  ]  อ่ืนๆ ระบุ .................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 5  ผลกระทบจำกกำรเกิดอุบัติเหตุที่ท่ำนได้รับ และควำมพึงพอใจผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดอุบัติเหตุ 

5.1 โปรดแสดงเครื่องหมาย  √  ลงในรายการที่ท่านเห็นด้วย 

รำยกำร ใช่ ไม่ใช่ 

1. ผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจต่อญาติผู้ประสบอุบัติเหตุ 

1.1  ท่านได้รับผลกระทบทางด้านสภาพจิตใจจากการที่ญาติท่านประสบอุบัติเหตุ เช่น สูญเสีย
ความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีอารมณ์ไม่ปกติ เป็นต้น 

  

1.2 ท่านมีผลกระทบอื่นๆ หรือไม่ โปรดระบุ 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

  

2. ผลที่เกิดขึ้นต่อการด าเนินชีวิต 

2.1  ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการบ าบัดอาการทางด้านร่างกายจากการที่ญาติท่านประสบ
อุบัติเหตุ เช่นการใช้ ยาแก้ปวด ยานอนหลับ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ หรือบุหรี่ 

  

2.2  ความสัมพันธ์กับบุคคลใดที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ญาติท่านประสบอุบัติเหตุ เช่น เพื่อน  
ครอบครัว  คู่สมรส 

  

2.3  ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านหลังจากที่ญาติท่านประสบอุบัติเหตุ คือ แยกกันอยู่กับภรรยา  
หย่าร้าง  ย้ายบ้าน เป็นต้น 

  

2.4  ท่านสามารถท่ีจะด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนเช่นก่อนหน้าท่ีจะประสบอุบัติเหตุ   

2.5  รายได้ครัวเรือนภายหลังจากการเกิดอุบัติเหตุลดลงเท่าใด ............ บาท 

............ % 

3. ผลที่เกิดขึ้นต่อหน้าท่ีการงาน 

3.1  จากการที่ญาติท่านเกิดอุบัติเหตุ ท าให้ท่านต้องเปลี่ยนอาชีพ 

  

3.2  ท่านต้องออกจากงาน เป็นเพราะความผลจากทางด้านร่างกาย หรือ ทางด้านสภาพจิตใจจากการที่
ญาติท่านประสบอุบัติเหตุ หรือภาระอื่น เช่นการที่ต้องดูแลบุตรของญาติที่ประสบอุบัติเหตุ 
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5.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลกระทบด้านต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุอย่างไร  
โปรดให้คะแนนตั้งแต่ 0-5 โดย 0 = ไม่พอใจ 1 = พึงพอใจในระดับต่ ำที่สุด และ 5 = พึงพอใจในระดับสูงท่ีสุด 

รำยกำร 
คะแนน 

0 1 2 3 4 5 

1 กำรด ำเนินกำรทำงอำญำ 
1.1) ท่านรู้สึกพอใจ/เห็นด้วยกับผลการตัดสินคดีในกรณีของญาติท่าน 

      

1.2) ท่านมีความพอใจ/เห็นด้วยกับการด าเนินการทางคดีในกรณีของญาติท่าน       

1.3) ท่านคิดว่าบทลงโทษของผู้กระท าความผิดมีความเหมาะสมและเป็นธรรม       

2 กำรประกันภัย 
2.1)  ท่านรู้สึกพอใจกับการให้ความช่วยเหลือของตัวแทนของบริษัทประกันภัย 

      

2.2)  ท่านมีความพึงพอใจต่อมูลค่าความเสียหายที่บริษัทประกันภัยเสนอให้       

2.3)  ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการทางการแพทย์ของบริษัทประกันภัย เช่น 
การรักษาการบาดเจ็บ เสียชีวิต รวมถึงการรายงานผลการตรวจร่างกาย 
เป็นต้น 

      

3 กำรด ำเนินกำรทำงแพ่ง 
 3.1)  ท่านมีความรู้สึกพอใจกับการตัดสินค่าเสียหายของศาล 

      

3.2)  ท่านพอใจระยะเวลาในการด าเนินการของศาล       

4 กำรให้ควำมช่วยเหลือของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
4.1)  ท่านมีความรู้สึกพอใจกับการช่วยเหลือจากต ารวจ 

      

4.2) ท่านมีความรู้สึกพอใจกับการช่วยเหลือจากจากเจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาล       

4.3)  ท่านมีความรู้สึกพอใจกับการช่วยเหลือจากจากหน่วยพยาบาลฉุกเฉิน       

4.4)  ท่านมีความรู้สึกพอใจกับการช่วยเหลือจากจากเจ้าหน้าท่ีชันสูตรศพ       

4.5)  ท่านมีความรู้สึกพอใจกับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ระบุ  
1).......................................................................................................... 
2).......................................................................................................... 
3).......................................................................................................... 

      

 

ส่วนที่ 6  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

............................................................................................................................. ...............................................................

......................................................................................................................................................................... ...................

................................................................................................................ ............................................................................

............................................................................................................................. ..................... 
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สรุปการประชุมระดมความคิด 
เรื่อง อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ: ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา 

วันที่ 15 มกราคม  2556 เวลา 08.30 – 12.30 น.  
ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 

โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

ผู้น าเสนอภาพรวมของโครงการและผลงาน: ดร. อัมมาร สยามเวลา และดร. สุเมธ องกิตติกุล 

การน าเสนอภาพรวมโครงการวิจัย (โดย ดร. อัมมาร สยามวาลา) 

อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย โดยเงินที่ใช้ในการ
เยียวยานั้นมาจากระบบการประกันภัย ซึ่งผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายนั้นยังมีความคลุมเครือ เนื่องจากมี
รูปแบบของความเป็นเจ้าของรถ ผู้ถือใบอนุญาต และเจ้าของสัมปทาน ค่อนข้างหลากหลายและขาดความชัดเจนใน
ด้านการเป็นผู้รับผิดชอบ งานศึกษานี้เน้นในเรื่องของการประกันวินาศภัยกับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเป็นสัญญา
ระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยและผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ทั้งนี้ จากสถิติของบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ 
จ ากัด (มหาชน) ระบุได้ว่า อุบัติเหตุของรถยนต์โดยสารเกิน 7 คน ประมาณ 8,000 – 10,000 ครั้ง ในช่วงปี 2548-
2554 และความเสียหายซึ่งแสดงโดยค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นของรถยนต์โดยสารเกิน 7 คน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะในช่วงปี 2553 นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บต่อจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ
เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2548 – 2552 ของกรมการขนส่งทางบกและส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่า สัดส่วนที่เกิดกับรถ
โดยสารประจ าทางของกรมการขนส่งทางบกนั้นสูงกว่าสัดส่วนที่เกิดกับรถทุกประเภทของส านักงานต ารวจแห่งชาติถึง 
10 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดกับรถยนต์โดยสารสาธารณะที่ค่อนข้างสูง 

โจทย์ในการวิจัยของงานศึกษาคร้ังนี้ คือ การวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของการชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุ 
อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาพยาบาล และค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ รวมถึงความเหมาะสมของระบบ
ประกันภัยอุบัติเหตุในปัจจุบันกับผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะภาคบังคับ นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ 
ตลอดจนศึกษากลไกการเชื่อมโยงในเรื่องของความรับผิดชอบ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 
ภายใต้กรอบแนวคิดในการแบ่งผู้รับผิดชอบออกเป็น 2 ภาคส่วนหลัก คือ 1) ผู้ประสบเหตุและบริษัทประกันวินาศภัย 
2) ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะและหน่วยงานก ากับดูแล โดยทั้ง 2 ภาคส่วนหลักนี้มีความเก่ียวข้องและสัมพันธ์
กันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งในมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการช่วยเหลือเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
ว่าเป็นอย่างไร เพื่อน ามาก าหนดความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยได้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงการศึกษากลไกการ
เชื่อมโยงระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยและผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ในการพัฒนามาตรฐานความ
ปลอดภัย ซึ่งกล่าวไปถึงองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ก ากับดูแล ตลอดจนการเสนอแนะนโยบายในการเพิ่มมาตรฐานความ
ปลอดภัยและการชดเชยเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ แนวทางในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1) การศึกษาผลกระทบต่อผู้
ประสบอุบัติเหตุ ทั้งจากผลการส ารวจ การทบทวนงานวิจัยและการวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ทางด้านการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสม หรือการมีกองทุนสิทธิผู้โดยสาร 2) การศึกษากลไกการเชื่อมโยงระหว่างบริษัท
ประกันวินาศภัยและผู้ประกอบการ ทั้งจากการทบทวนงานวิจัยและการสัมภาษณ์ความเห็นของผู้ประกอบการรถ
โดยสารสาธารณะ เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบายด้านกลไกการเชื่อมโยงทางด้านความรับผิดชอบเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ 

ทั้งนี้ ประเด็นค าถามจากการประกันภัยภาคบังคับที่งานศึกษานี้ได้พยายามหาค าตอบ ได้แก่ 1) ผู้ประสบเหตุ
ควรได้รับเงินเยียวยาหรือชดเชย โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด ได้หรือไม่ 2) ควรมีการเพิ่มวงเงินคุ้มครองของบริษัท
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ประกันวินาศภัยมากน้อยแค่ไหน ซึ่งต้องเกิดผลกระทบกับเบี้ยประกันที่อาจสูงขึ้นตามขอเรียกร้องของบริษัทประกัน
จริงหรือไม่ 3) ควรมีการแยกวงเงินระหว่างค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือไม่ และ 4) 
ประเด็นในเรื่องจ านวนค่าชดเชยที่เหมาะสม ระยะเวลาในการจ่ายค่าชดเชย และผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจ่าย
ค่าชดเชย ควรเป็นอย่างไร 

การน าเสนอผลการศึกษาของโครงการวิจัย (โดย ดร. สุเมธ องกิตติกุล) 

1) การส ารวจผลกระทบของอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะต่อผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหตุ 

ทางคณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหตุ รวมทั้งสิ้น 142 ราย โดยได้ท างาน
ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุมาตั้งแต่ปี 2551 จึงท าให้ได้
ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการน ามาวิเคราะห์ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เพื่อขจัดปัญหาความเอนเอียงของข้อมูล (Bias) 
จากการมีข้อมูลที่ผู้ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ท าการสร้างแบบสอบถามเพื่อ
ส ารวจผู้ประสบเหตุทั้งที่ได้รับความช่วยเหลือจาก มพบ. (97 ราย) และผู้ประสบเหตุที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือซึ่งได้รับ
ความอนุเคราะห์รายชื่อผู้ประสบเหตุตั้งแต่ช่วงปี 2552 – 2554 มาจากบริษัทขนส่ง จ ากัด (บขส.) (45 ราย) ซึ่งโดย
ส่วนใหญเป็นผู้ประสบเหตุที่บาดเจ็บสาหัส เพราะมีข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุด เพื่อท าการส ารวจข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนผลกระทบที่ผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหตุได้รับทั้ง 2 แหล่งข้อมูล ทั้งนี้ จ านวนผู้ประสบเหตุ
จะมีมากกว่าญาติผู้ประสบเหตุ และส่วนใหญ่จะมีการสิ้นสุดในการฟ้องร้องคดีความแล้ว เนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่
เกิดขึ้นในช่วงปี 2552-2554 คดีจึงยังอยู่ในระหว่างฟ้องร้อง จ านวนผู้เสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บสาหัส และ
บาดเจ็บทั่วไป เท่ากับ 22 ราย 5 ราย 35 ราย และ 80 ราย ตามล าดับ  

ทั้งนี้ กลุ่มอายุหลักของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ 35.32 ปี และมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยอยู่
ที่ 37,134 บาท/เดือน ส่วนระยะเวลาของการรักษาพยาบาลและการพักฟื้นพบว่า ผู้ประสบเหตุที่รักษาตัวใน
โรงพยาบาลมากกว่า 1 วัน ผู้ประสบเหตุที่สามารถเร่ิมงานได้หลังจากเกิดอุบัติเหตุมากกว่า 30 วัน และผู้ประสบเหตุที่
เริ่มงานได้หลังจากเกิดอุบัติเหตุ 15 วัน คิดเป็นร้อยละ 65 ร้อยละ 45 และร้อยละ 76 ของจ านวนผู้ประสบเหตุ
ทั้งหมด ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่ไม่สามารถเริ่มงานได้ทันทีและต้องได้รับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ไม่ใช่การรักษาแบบผู้ป่วยนอกที่สามารถกลับบ้านได้ทันที ในด้านของการจัดการค่า
รักษาพยาบาลส่วนใหญ่จะมีโรงพยาบาลด าเนินการเร่ืองการเบิกจ่ายให้และมีจ านวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2553  

ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่ เกิดขึ้นนั้น บางกรณีผู้ประสบเหตุมีค่ารักษาพยาบาลในภายหลังซึ่ง
นอกเหนือจากการชดเชยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทประกันวินาศภัย ท าให้เกิดส่วนต่างระหว่างค่า
รักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นและค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล โดยเฉพาะกรณีผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือจาก มพบ. 
ที่สังเกตได้ว่าส่วนต่างดังกล่าวค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม จ านวนข้อมูลจากแบบสอบถามนั้นมีไม่มากนัก จึงไม่อาจ
สรุปอะไรที่แน่นอนได้ แต่อาจเป็นประโยชน์ในการท าการศึกษาในเชิงลึกต่อไป ประเด็นที่น่าสนใจถัดมาคือกรณีการ
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งส ารวจจากผู้ได้รับผลกระทบที่สิ้นสุดคดีความในการฟ้องร้องแล้ว
รวมทั้งสิ้น 88 ราย โดยค่าเฉลี่ยของค่าเสียหายที่ได้รับจากการฟ้องร้องจากศาลของกรณีการเสียชีวิต ทุพพลภาพ 
บาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บทั่วไปอยู่ที่ 526,404 บาท 500,000 บาท 241,669 บาท และ 71,907 บาท ตามล าดับ 
โดยคณะผู้วิจัยได้ตัดกรณีผู้ประสบเหตุที่เสียชีวิตที่ได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายสูงสุดและต่ าสุดออก 2 กรณี 
เพื่อประโยชน์ในการหาค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องยิ่งขึ้น  

ส่วนในรูปแบบของการได้รับการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ในภาพรวมจะเลือกรับค่าเสียหายโดยไม่ขึ้น
ศาลเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา ได้แก่ การไกล่เกลี่ยไม่ผ่านศาล การไกล่เกลี่ยโดยศาลชั้นต้นและศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว 
จ าเลยอยู่ระหว่างอุทธรณ์ ตามล าดับ นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบจ านวนของผู้เสียหายที่ได้รับค่าเสียหายที่ มพบ. เข้า
มาดูแล กับกรณีข้อมูลรายชื่อจาก บขส. พบว่า ผู้เสียหายที่ได้รับข้อมูลรายชื่อมาจาก บขส. ส่วนใหญ่จะเลือกรับ
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ค่าเสียหายโดยไม่ขึ้นศาล (ร้อยละ 94.87) แต่ผู้เสียหายที่ได้รับข้อมูลมาจากทาง มพบ. เลือกรับค่าเสียหายโดยไม่ผ่าน
ศาลนั้นจะมีค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 4.12) ซึ่งอาจแสดงได้ว่าผู้เสียหายที่ได้รับรายชื่อมาจาก บขส. ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจใน
สิทธิความคุ้มครอง ต้องการจบปัญหาโดยเร็ว แม้จะได้รับการชดเชยอย่างไม่เป็นธรรม ทางด้านระยะเวลาในการไกล่
เกลี่ย/เรียกร้องค่าเสียหายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 19.75 เดือน โดยผู้ที่ได้รับค่าเสียหายจากการไกล่เกลี่ยหน้าศาล (37 ราย) ใช้
ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยนานที่สุด คือ 23.62 เดือน รองลงมา ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการพิพากษาจากศาลชั้นต้นแล้วและ
จ าเลยอยู่ระหว่างอุทธรณ์ (23 ราย) และผู้ที่ได้รับจากการไกล่เกลี่ยโดยไม่ผ่านศาล (5 ราย) ตามล าดับ จึงเห็นได้ว่า
การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยไม่ผ่านศาลนั้นใช้ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย/เรียกร้องค่าเสียหายที่สั้นกว่ากรณีด าเนินคดีผ่าน
ศาล ซึ่งผลที่เกิดกับกรณีของผู้ประสบเหตุอย่างเดียวค่อนข้างใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของระยะเวลาที่
ผู้เสียหายได้รับค่าเสียหายหลังจากที่ศาลตัดสินนั้น ไม่สามารถส ารวจได้ด้วยแบบสอบถามแต่คาดว่าทาง มพบ. จะ
สามารถอธิบายในรายละเอียดที่ถูกต้องได้ ทางด้านของปัญหาและอุปสรรคในการเรียกร้องค่าเสียหาย ผู้เสียหายส่วน
ใหญ่มักประสบปัญหาความล่าช้าในการพิสูจน์ถูกผิด รองลงมา ได้แก่ ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายเพื่อติดต่อประสานงาน 
การไม่เข้าใจสิทธิและความคุ้มครอง การชดเชยตามฐานานุรูป ความต้องการจบปัญหาโดยเร็วแม้ไม่ได้รับการชดเชยที่
เป็นธรรม และการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เสียหาย ตามล าดับ โดยเฉพาะผู้เสียหายที่ มพบ. เป็น
ผู้ดูแลนั้นประสบปัญหาความล่าช้าในการพิสูจน์ถูกผิดมากที่สุดอย่างเห็นได้ชัด (ร้อยละ 81.44) รองลงมาคือ ปัญหา
ด้านค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายเพื่อติดต่อประสานงาน (ร้อยละ 52.58) ส่วนผู้เสียหายที่ได้รับรายชื่อมาจาก บขส. นั้นจะ
ประสบปัญหาค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายเพื่อการติดต่อประสานงาน และการไม่เข้าใจสิทธิความคุ้มครองสูงที่สุด (ร้อย
ละ 40) อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายในกรณีของ บขส. ประสบปัญหาความล่าช้าของการพิสูจน์ถูกผิดเช่นกัน เพียงแต่ส่วน
ใหญ่มักจะตกลงรับค่าเสียหายไปเรียบร้อยแล้ว จึงท าให้สัดส่วนของจ านวนผู้มีปัญหาด้านนี้ของ บขส. ไม่สูงเท่ากับ
กรณี มพบ. 

หากเปรียบเทียบค่าเสียหายเฉลี่ยที่ได้รับส าหรับผู้เสียหายกรณีบาดเจ็บทั่วไปนั้นอาจจะยังมีปัญหาในด้าน
ความแตกต่างของจ านวนข้อมูลในแต่ละรูปแบบการเรียกร้องค่าเสียหายและรูปแบบการบาดเจ็บ ส่วนค่าเสียหายเฉลี่ย
ที่ได้รับส าหรับผู้เสียหายกรณีเสียชีวิตนั้น พบว่า กรณีไม่ขึน้ศาล (3 ราย) จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 366,666 บาท ซึ่งต่ ากว่า
กรณีขึ้นศาล (7 ราย) ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 594,863 บาท แต่ประเด็นที่ส าคัญคือ ระยะเวลาในการได้รับค่าเสียหายที่
นานเกือบ 2 ปี โดยเฉลี่ย หากไม่ขึ้นศาล ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรมีการวางแผนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความเป็น
ธรรมมากข้ึน ทั้งนี้ แนวทางในการตัดสินของศาลเพื่อพิจารณาค่าเสียหายในคดีละเมิดทางแพ่ง จะเป็นการพิจารณาว่า
หากมีการขาดรายได้ ค่าเสียหายของคนที่มีรายได้สูงจะมีมากกว่าผู้มีรายได้น้อย เพราะขาดรายได้มากกว่า ส่วนเรื่อง
ของวงเงินค่ารักษาพยาบาล หากมีการเกินวงเงินขั้นต่ า ศาลมักจะพิจารณาว่าผู้เสียหายจะไปรับการรักษาพยาบาลใน
ที่ที่แตกต่างกันไปตามรายได้  นั่นคือ ผู้มีรายได้สูงมักจะไปรับการรักษาในสถานพยาบาลที่ดี กว่า และมี 
ค่ารักษาพยาบาลที่แพงกว่าผู้มีรายได้ต่ า ในเรื่องความประมาทอย่างรุนแรง ศาลอาจจะมีการพิจารณาคิดค่าเสียหาย
เชิงลงโทษในกรณีที่เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างรุนแรง และมีความเสียหายในวงกว้าง ซึ่งจะมีค่าเสียหายที่รุนแรง
กว่าปกติ 

ทางด้านของการใช้สิทธิของผู้ประสบเหตุจากแบบสอบถามนั้น ส่วนใหญ่จะใช้สิทธิ หรือได้รับเงินช่วยเหลือ 
เงินชดเชย จากการประสบเหตุจากการประกันภัยภาคบังคับเป็นส่วนใหญ่ นอกนั้นจะเป็นการได้รับจากหน่วยงานอื่น 
เช่น กองทุนประกันสังคม สวัสดิการจากที่ท างาน ประกันภัยภาคสมัครใจ ประกันชีวิตส่วนบุคคลและเงินเรี่ยไร เป็น
ต้น 

ทางด้านความพึงพอใจของผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องการให้ความช่ วยเหลือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พยาบาล สถานพยาบาล แต่จะประสบปัญหากับความไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใสของ
ต ารวจ นอกจากนั้น ความพึงพอใจในอันดับรองลงมา ได้แก่ การด าเนินการทางแพ่ง การประกันภัย และการ
ด าเนินการทางอาญา ตามล าดับ ในด้านการด าเนินการทางแพ่ง ผู้ประสบเหตุมีความพึงพอใจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการทางแพ่งสูงกว่าญาติผู้ประสบเหตุ และปัญหาที่พบจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีความ การฟ้องร้อง 
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จ านวนเงินที่ศาลตัดสิน และความล่าช้าในการตัดสินและการช าระค่าเสียหายของจ าเลย ทางด้านการประกันภัย ญาติ
ผู้ประสบเหตุมีความพอใจเฉลี่ยสูงกว่าผู้ประสบเหตุ และมีความพอใจต่อกระบวนการทางการแพทย์ของบริษัทประกัน
วินาศภัยสูงที่สุด ส่วนปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความไม่พอใจในการต่อรองจ านวนเงินค่าเสียหายของบริษัท
ประกันวินาศภัย ส่วนการด าเนินคดีอาญานั้นได้รับความพึงพอใจค่อนข้างน้อย โดยญาติผู้ประสบเหตุมีความพึงพอใจที่
สูงกว่าผู้ประสบเหตุ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ประสบเหตุและญาติผู้ประสบเหตุ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการปรับปรุงคนขับรถโดยสาร 
(ร้อยละ 50) ให้มีความไม่ประมาท มีการตรวจสอบ และเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น รองลงมาเป็นเรื่องการปรับปรุง
ทางด้านกฎหมาย (ร้อยละ 10) ให้มีการควบคุมความเร็ว และเพิ่มวงเงินประกัน ตามด้วยการเพิ่มบทลงโทษแก่บริษัท
รถโดยสารหรือผู้ประกอบการ (ร้อยละ 8) และสุดท้าย คือ การก าหนดให้มีการตรวจสอบสภาพรถ (ร้อยละ 7)  

ทางด้านความเหมาะสมในค่ารักษาพยาบาลส าหรับกรณีบาดเจ็บทั่วไปนั้น มีความเหมาะสมในด้านของตัว
เงิน ซึ่งไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนความเหมาะสมในอนาคตได้หากเห็นว่าวงเงินดังกล่าวมีค่า
สูงเกินไปส าหรับค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 15,000 บาท ส่วนกรณีการบาดเจ็บสาหัสนั้น ค่า
รักษาพยาบาลเฉลี่ยอยู่ที่ 121,903 บาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่ก าหนดไว้  50,000 บาท พอสมควร อย่างไรก็ตาม 
ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะถือเป็นบุคคลที่สาม ซึ่งควรได้รับการชดเชยเยียวยาเต็มจ านวนเงินที่ใช้ในการ
รักษาพยาบาล จึงเป็นส่วนที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

ทางด้านความเหมาะสมของค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้นั้นมีความเหมาะสมในด้านของจ านวนเงิน 
เนื่องจากผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่มีรายได้ที่ไม่สูงมากนัก ดังนั้นค่าชดเชยที่ได้จึงเกินกว่ารายได้ที่ได้รับและระยะเวลาใน
การขาดรายได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ทางด้านของระยะเวลาในการได้รับค่าชดเชยที่ส่วนใหญ่นานเกิน 1 ปี ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่นานเกินไป 

โดยสรุปแล้ว จากผลส ารวจผลกระทบจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะที่มีต่อผู้ประสบเหตุและญาติผู้
ประสบเหตุพบว่า  

(1) ผู้ประสบเหตุจ านวนไม่น้อยยังเลือกวิธีการเรียกร้องค่าเสียหายโดยไม่ด าเนินการผ่านศาล ซึ่งแสดงให้ถึง
การขาดความเข้าใจในสิทธิที่ผู้ประสบเหตุพึงมี  

(2) การชดเชยค่ารักษาพยาบาล มีความเหมาะสมทางด้านจ านวนเงิน ส าหรับกรณีผู้บาดเจ็บทั่วไป แต่ยัง
ไม่เหมาะสมส าหรับผู้บาดเจ็บสาหัส อย่างไรก็ตาม ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเต็ม
จ านวน และครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายขณะอยู่ในโรงพยาบาล และหลังออกจากโรงพยาบาล 

(3) การชดเชยค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ มีความเหมาะสมในด้านของจ านวนเงินที่สอดคล้องกับ
ระยะเวลาที่ขาดรายได้ แต่ไม่รวมถึงระยะเวลาในการเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าสินไหมทดแทน
ดังกล่าวค่อนข้างนาน และถือเป็นอุปสรรคที่ส าคัญ และควรมีการแยกในระดับหนึ่ง 

(4) ค่าเสียหายที่ได้รับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รวมค่ารักษาพยาบาล และค่าสินไหม
ทดแทนไว้ด้วยกันนั้น ควรมีการแยกค่าชดเชยออกจากกันให้ชัดเจน 

(5) ปัญหาและอุปสรรคในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้ประสบเหตุที่ได้ข้อมูลมาจาก มพบ . 
เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการพิสูจน์ถูกผิด และค่าเดินทาง-ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานที่
ค่อนข้างสูง ส าหรับทาง บขส. นั้น ปัญหาจะเก่ียวข้องกับการไม่เข้าใจสิทธิความคุ้มครองที่พึงได้รับ ค่า
เดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานที่ค่อนข้างสูง และมีความต้องการจบปัญหาโดยเร็ว แม้
จะได้รับการชดเชยที่ไม่เป็นธรรม 
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(6) ความพึงพอใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุของผู้ประสบเหตุและญาติที่มีต่อการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ การด าเนินการทางแพ่ง การประกันภัย และการด าเนินการทาง
อาญา ตามล าดับ 

(7) ผู้ประสบเหตุและญาติมีความเห็นว่าควรมีการปรับปรุงในเรื่องของคนขับรถโดยสารสาธารณะ สภาพ
รถโดยสารสาธารณะ กฎหมาย และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ 

2) การประกันภัย การเยียวยา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การศึกษาในส่วนนี้จะเน้นในเรื่องของอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ และอ้างถึงภาพรวมของการประกันภัย
ส่วนหนึ่ง เนื่องจากยังคงมีปัญหาในเรื่องของข้อมูลการประกันภัย จ าแนกตามประเภทรถยนต์ ประเด็นการน าเสนอ 
ได้แก่ การเยียวยาจากระบบประกันภัย การเรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย 

ในส่วนของการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในปัจจุบัน จะได้รับความคุ้มครองตาม พ .ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียหายจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น โดยไม่
ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด ส่วนค่าเสียหายที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นจะต้องรอพิสูจน์ถูกผิด ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยที่เป็น
ฝ่ายถูกจะได้รับค่าเสียหายทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย และไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย กรณีบาดเจ็บและกรณี
เสียชีวิตและทุพพลภาพ ตามล าดับ แต่หากผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายผิดจะได้รับเพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น  ดังนั้น 
วงเงินคุ้มครองจึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 

- ค่าเสียหายเบื้องต้น 

 กรณีบาดเจ็บ: 15,000 บาท 
 กรณีบาดเจ็บ-ทุพพลภาพ หรือ บาดเจ็บ-เสียชีวิต: ไม่เกิน 50,000 บาท 
 กรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต: 35,000 บาท 

- วงเงินคุ้มครองผู้ประกันภัย เมื่อรวมค่าเสียหายเบื้องต้น 

 กรณีบาดเจ็บ: ไม่เกิน 50,000 บาท 
 กรณีบาดเจ็บ-ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ-เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต: ไม่เกิน 200,000 บาท 

- ผู้ประสบเหตุมีสิทธิได้ค่าชดเชยรายวันส าหรับการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลวันละ 200 บาท ไม่เกิน 
20 วัน รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท 

- ดังนั้น วงเงินสูงสุดที่ผู้ประสบเหตุจะได้รับ คือ 204,000 บาท 

เมื่อเปรียบเทียบวงเงินที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับข้อเสนอของคณะกรรมการสาธารณสุข (2550) ซึ่งสูงกว่ารูป
แบบเดิมที่มีอยู่ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

- ค่าเสียหายเบื้องต้น  

 กรณีบาดเจ็บ: ไม่เกิน 50,000 บาท (ส าหรับสถานพยาบาลที่ไม่อยู่ในระบบ) 
และไม่เกิน 150,000 บาท (ส าหรับสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบ) 

 กรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต: 100,000 บาท (ซึ่งเท่ากับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
ก่อนปี 2552) 

 กรณีบาดเจ็บ-ทุพพลภาพ หรือ บาดเจ็บ-เสียชีวิต: ค่ารักษาพยาบาล (ไม่เกิน 150,000 บาท)  
รวมกับ 100,000 บาท 
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 ทั้งนี้ จากข้อเสนอของคณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติ (2550) น ามาซึ่งแนวคิดที่ว่าควรมีการแยกค่า
รักษาพยาบาลออกจากวงเงินคุ้มครอง ซึ่งควรมีการปรับปรุงในอนาคต 

 จากการเปรียบเทียบวงเงินคุ้มครองประกันภัยบุคคลที่สามของประเทศไทยกับต่างประเทศ กรณีบาดเจ็บต่อ
ร่างกาย พบว่า วงเงินคุ้มครองของประเทศไทยค่อนข้างต่ า โดยจะสูงกว่าประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเท่านั้น 
โดยเฉพาะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลซึ่งยังค่อนข้างต่ าในประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ซึ่งการที่วงเงิน
ค่อนข้างต่ าจะเป็นปัญหากับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีที่มีค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงิน ซึ่งกลายเป็นภาระของกองทุน
อื่นๆ เช่น กองทุนประกันสังคม หรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น และกลายเป็นการใช้เงินที่ผิดประเภทได้ 

นอกจากนี้ หากพิจารณาด้านการประกอบการของบริษัทประกันวินาศภัย ทางคณะผู้วิจัยได้พยายาม
วิเคราะห์ว่าเมื่อมีการขยายวงเงินคุ้มครองเพิ่มขึ้น จะท าให้เบี้ยประกันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จากข้อมูลของบริษัท 
ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) พบว่า จ านวนกรมธรรม์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2543-2554 ในขณะที่เบี้ย
ประกันเฉลี่ย/จ านวนกรมธรรม์ มีแนวโน้มลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการลดค่าเบี้ยประกันของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือจ านวนรถที่มีค่าเบี้ยประกันต่ ามี
มากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบกับข้อมูลของจ านวนกรมธรรม์ในช่วงปี 2543-2553 พบว่า รถจักรยานยนต์ซึ่งมีเบี้ย
ประกันค่อนข้างต่ า มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีจ านวนมากกว่ารถประเภทอื่น ประเภทของรถที่มีจ านวน
กรมธรรม์รองลงมา ได้แก่ รถยนต์บรรทุก รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน และรถยนต์ประเภทอื่นๆ 
ตามล าดับ 

ข้อมูลที่น่าสนใจคือ ข้อมูลอัตราความเสียหายต่อเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ (Claim Ratio หรือ Loss 
Ratio) โดยค่า Claim Ratio ของการประกันภัยภาคบังคับนั้นค่อนข้างต่ าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 401 ในช่วงก่อนปี 
2552 และเพิ่มข้ึนในปี 2553 ไปถึงเกือบร้อยละ 60 ซึ่งน่าจะมาจากข้อเสนอของคณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติ 
(2550) ในขณะที่ Claim Ratio ของการประกันภัยภาคสมัครใจจะอยู่สูงกว่าภาคบังคับ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 
ในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ข้อถกเถียงที่เกิดขึ้น คือ การประกันภัยภาคบังคับมีการก าหนดอัตราจากทางการ 
ไม่สามารถก าหนดได้เองเหมือนภาคสมัครใจ แต่เหตุใดจึงมีลักษณะของการท าก าไรที่สูงกว่าภาคสมัครใจ ซึ่งสาเหตุ
ดังกล่าวจะต้องมีการหาค าตอบว่าเป็นเพราะการก าหนดอัตราเบี้ยประกันที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร หรือมีการจ่ายค่าเสียหาย
ที่น้อยเกินไป 

เมื่อพิจารณาค่า Claim Ratio จ าแนกตามแต่ละประเภทของรถ เนื่องจากรถแต่ละประเภทมีอัตราการเกิด
อุบัติเหตุและอัตราความเสียหายที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน โดยรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน มี Claim Ratio ที่ถือว่าต่ ามาก โดย
ต่ ากว่าร้อยละ 30 ในช่วงก่อนปี 2551 และเพิ่มข้ึนจนเกินร้อยละ 40 ในช่วงปี 2553 ส าหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร
เกิน 7 คน กม็ี Claim Ratio ที่ค่อนข้างต่ าเช่นกันคือ ต่ ากว่าร้อยละ 30 ในช่วงปี 2548-2552 และถึงร้อยละ 40 ในปี 
2553 ในขณะที่รถจักรยานยนต์เพียงประเภทเดียวที่มี Claim Ratio สูงกว่าร้อยละ 60 ในช่วงปี 2542-2553 ทั้งนี้ 
Claim Ratio ของรถทุกประเภทมีการขยับขึ้นในปี 2553 อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนวงเงิน ซึ่งจะอธิบายในล าดับ
ต่อไป ประเด็นข้อโต้แย้งอีกเรื่องคือ ความแตกต่างของความเสี่ยงของรถแต่ละประเภทที่มีการเก็บเบี้ยประกันที่มีอัตรา
ที่ไม่สะท้อนถึงความเสี่ยง เช่น รถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงแต่มีการเก็บเบี้ยประกันที่ค่อนข้างต่ า อย่างไรก็
ตาม ค่า Claim Ratio ในภาพรวมนั้นค่อนข้างต่ า 

เมื่อพิจารณามูลค่าการ Claim ต่อครั้ง พบว่า ในการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง มูลค่าการ Claim โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 
14,000 บาท/คร้ัง และค่าดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี 2543-2549 ซึ่งอาจตีความได้หลายประเด็น 
เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นลดลง บริษัทประกันวินาศภัยมีความเข้มงวดในการจ่ายเงินมากยิ่งขึ้น จน
                                                           
1 Claim Ratio เท่ากับ 40% หมายถึง เบี้ยประกัน 100 บาท จ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 40 บาท และเป็นค่าใช้จา่ยในการ
บริหารจัดการ รวมถึงก าไรของบริษัทประกันวินาศภัย 60 บาท 
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หลังจากมีการเพิ่มวงเงินในปี 2552 ท าให้มูลค่าการ Claim ต่อครั้ง เพิ่มข้ึนในปี 2553 ซึ่งผลดังกล่าวเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับมูลค่าการ Claim ต่อครั้ง ของรถยนต์แต่ละประเภท โดยรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คนและรถจักรยานยนต์ มีมูลค่า
การ Claim ต่อครั้งที่ค่อนข้างต่ าคือ ไม่เกิน 15,000 บาท ยกเว้นของรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ในปี 2553 ส่วนรถยนต์
โดยสารเกิน 7 คนและรถบรรทุกมีมูลค่าการ Claim ต่อครั้งที่ค่อนข้างสูงคือ เกิน 15,000 บาท และสูงถึง 30,000 
บาท ในปี 2553 

ทั้งนี้ ค่า Claim Ratio ในปี 2553-2554 ที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของวงเงินคุ้มครองของ คปภ. 
ในปี 2552 โดยเพิ่มมาเป็น 20,000 บาท ในขณะที่วงเงินค่ารักษาพยาบาลยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คืออยู่ที่ 50,000 บาท 
เมื่อทดลองวิเคราะห์ Claim Ratio และมูลค่าการ Claim ต่อครั้ง เปรียบเทียบกรณีไม่มีการขึ้นวงเงิน 200,000 บาท 
โดยค านวณเฉพาะความเสียหายที่เสียชีวิตเพียงอย่างเดียว และเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วในการค านวณ จาก
การวิเคราะห์ พบว่า หากไม่มีการข้ึนวงเงิน 200,000 บาท ค่า Claim Ratio และมูลค่าการ Claim ต่อครั้ง จะต่ ากว่า
ที่เป็นอยู่ โดยอยู่ที่ประมาณเกือบร้อยละ 50 และประมาณ 14,000-15,000 บาท ตามล าดับ ทั้งนี้ ค่าดังกล่าวมีความ
เป็นไปได้ที่จะต่ ากว่านี้หากมีการค านวณความเสียหายรวมทุกประเภท อย่างไรก็ตาม ค าถามที่ส าคัญ คือ หากมีการ
เพิ่มวงเงินที่มากขึ้นกว่าปัจจุบัน (มากกว่า 200,000 บาท) จะส่งผลต่อเบี้ยประกันอย่างไร แต่คาดว่าผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อเบี้ยประกันไม่น่าจะสูงมาก หากยังมีการคิดเบี้ยประกันตามหลักการเดิมอยู ่

ทางด้าน Claim Ratio ของการประกันภัยภาคบังคับของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) และ
สหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 2542-2551 นั้นสูงกว่าร้อยละ 60 โดย Claim Ratio ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) 
สูงกว่าสหรัฐอเมริกา และ Claim Ratio ของทั้ง 2 ประเทศ มีแนวโน้มลดลง ซึ่งถือเป็น Claim Ratio ที่ค่อนข้างมี
ประสิทธิภาพ คือ มีก าไรที่ไม่สูงมากนัก โดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 - ร้อยละ 80 เช่นเดียวกับทางด้าน Claim Ratio 
ของประเทศเบลเยียมและประเทศเยอรมัน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 80 และเกือบร้อยละ 100 ตามล าดับ2 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังขาดการก าหนดเบี้ยประกันเพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้เกิดการขับขี่อย่างปลอดภัย โดย
จะก าหนดเป็นอัตราเดียว (Flat Rate) แต่จ าแนกตามแต่ละประเภทรถยนต์ ในขณะที่ต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่รัฐ
เป็นผู้ก าหนดเบี้ยประกันภายหลังปรึกษากับบริษัทประกันวินาศภัย เบี้ยประกันจึงอยู่กับชนิดของยานพาหนะเป็นหลัก 
ในบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักรและสวีเดน มีการก าหนดเบี้ยประกัน ตามประสบการณ์การขับรถ มีบทลงโทษ
ในด้านการเมาแล้วขับและการขับรถเร็วด้วยการปรับขึ้นเบี้ยประกัน ประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นประเทศที่มีรายสูง ใน
การศึกษาของ TRL (2545)3  พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ใช้ระบบการพิสูจน์ถูกผิด (No-Fault) ยกเว้น สหราชอาณาจักร ส่วน
ประเทศที่มีรายได้ต่ ามักจะยังใช้ระบบการพิสูจน์ถูกผิด (Fault-Base) อยู ่ทั้งนี้ รัฐบริติชโคลัมเบีย ในประเทศแคนาดา 
ประเทศนิวซีแลนด์ และรัฐวิคตอเรียในประเทศออสเตรเลีย มีการใช้ทั้งระบบ No-Fault และ Tort Add-On คือ 
ผู้เสียหายจะได้รับค่าชดเชย แต่ไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได้ เว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้กระท าผิดที่
เป็นคนขับมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง นั่นคือให้สิทธิผู้เสียหายในการฟ้องร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมได้ในกรณี
ดังกล่าว ข้อดีของระบบ No-Fault คือ 1) การได้รับค่าสินไหมทดแทนที่รวดเร็ว 2) ไม่ต้องเสียค่าจ้างทนาย 3) 
สามารถลดจ านวนคดีความในศาล และ 4) สนับสนุนให้รถท าประกันภัยเพื่อจะได้รับการช่วยเหลือในส่วนนี้  แต่มี
ข้อเสียคือ 1) ไม่มีค่าสินไหมทดแทนส าหรับอาการบาดเจ็บและความทนทุกข์ทรมาน เพราะระบบนี้จะรับเฉพาะค่า
รักษาพยาบาลและการบาดเจ็บต่อร่างกายและสุขอนามัย 2) ขาดแรงจูงใจในการให้เป็นผู้ขับรถยนต์ที่ดี แต่สามารถน า
ระบบ Tort Add-On ที่ใช้เบี้ยประกันเป็นตัวลงโทษมาใช้ได้ 3) ค่าเบี้ยประกันจะสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 25 และ 4) 
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนในด้านค่าเสียหายทางเศรษฐศาสตร์มีจ ากัด 

 

 
                                                           
2 Claim Ratio ของเยอรมันนี จัดได้ว่าค่อนข้างขาดทุน 
3 The Role of the Motor Insurance Industry in Preventing and Compensating Road Causalities: Scoping Study (2002) 
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ประเด็นเชิงนโยบายทางด้านการประกันภัย ได้แก ่

(1) การเสนอให้ผู้ประสบเหตุที่ เป็นผู้ โดยสารต้องได้รับเงินชดเชยเยียวยา (หรืออย่างน้อยเป็นค่า
รักษาพยาบาล) โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด 

(2) การเพิ่มวงเงินคุ้มครองของบริษัทประกันวินาศภัยภาคบังคับ และการก าหนดให้ผู้ประกอบการรถ
โดยสารสาธารณะท าประกันภาคสมัครใจเพื่อเพิ่มวงเงินชดเชย  

(3) การแยกวงเงินระหว่างค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยทุพพลภาพหรือเสียชีวิต  โดยเพิ่มวงเงินค่า
รักษาพยาบาลเป็น 150,000 บาท และเปลี่ยนแปลงวงเงินเป็น 200,000 บาท โดยไม่รวมค่ารักษาพยาบาล  

ทั้งนี้ ผลของการเพิ่มสองส่วนนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกัน ซึ่งคงต้องให้บริษัทประกัน
บริหารจัดการ Claim Ratio ของตัวเองเพื่อรองรับวงเงินที่เพิ่มขึ้นในลักษณะนี้ โดยการเพิ่มวงเงินตามข้อ (2) ควรเริ่ม
บังคับใช้ส าหรับรถโดยสารสาธารณะก่อน ส่วนการแยกวงเงินตามข้อ (3) ควรมีการน ามาใช้กับรถทุกประเภท  

ในการชดเชยค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ แบ่งเป็นค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยค่าเสียหายที่
เป็นตัวเงินประกอบไปด้วย ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดรายได้  และค่าขาดไร้อุปการะ ส่วนค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน 
ประกอบไปด้วย ค่าความเศร้าโศกเสียใจ ค่าทุกข์ทรมานก่อนเสียชีวิตและมูลค่าชีวิต อย่างไรก็ตาม จากงานศึกษาของ 
TDRI (2553)4 พบว่า ข้อจ ากัดในการก าหนดค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 

ข้อจ ากัดในการก าหนดค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย 

ข้อจ ากัดเกี่ยวกับกฎหมาย 

(1) ระบบกระบวนการพิจาณาคดีแพ่งของไทยเน้นระบบกล่าวหามากกว่าการไต่สวน  

(2) คดีแพ่ง – ศาลต้องตัดสินตามข้อหาในค าร้อง หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแต่โจทก์ไม่ได้เรียกร้องใน
ส่วนนั้น แม้ศาลจะทราบแต่ก็ไม่อาจก าหนดค่าเสียหายเพื่อชดเชยความเสียหายนั้นได้นั่นคือ เมื่อมีค่าเสียหายที่ไม่ได้
เขียนไว้ในค าร้องต่อศาล ศาลจะไม่สามารถตัดสินค่าเสียหายนั้นให้ได้ 

(3) กฎหมายให้อ านาจศาลในการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขค าพิพากษาภายในระยะเวลาไม่เกินสองปี นับแต่วัน
พิพากษา แต่ถ้าความเสียหายต่อร่างกายและอนามัยได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากระยะเวลาสองปี ผู้เสียหายจะไม่ได้รับ
การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่ 

การขาดหลักการหรือวิธีการค านวณที่เหมาะสม 

(1) การก าหนดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น กรณีการขาดรายได้หรือการขาดแรงงานของอาชีพที่ไม่มีตลาด
ชัดเจน เช่น แม่บ้าน (หมายถึงมารดาของบุตร ไม่ใช่ลูกจ้าง) มีคดีที่ศาลก าหนดค่าเสียหายจากผลตอบแทนใน
ตลาดแรงงานของลูกจ้างท างานบ้าน (Replacement Cost) แทนที่จะก าหนดค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ซึ่ง
ในความเป็นจริงนั้นทดแทนกันไม่ได้ 

(2) การก าหนดค่าเสียหายในอนาคต – ในบางคดี พบว่าวิธีที่ศาลใช้ในการก าหนดค่าเสียหายในอนาคต เช่น 
ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดรายได้ หรือค่าอุปการะเลี้ยงดู มีจุดอ่อนหลายประการ ซึ่งอาจท าให้ผู้เสียหายไม่ได้รับการ
ชดเชยอย่างเหมาะสม (ทั้งมากเกินไปและน้อยเกินไป) เช่น การไม่คิดมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งท าให้ผู้ได้รับเงินนั้นได้น้อยกว่า
ปกติ การค านวณค่าขาดไร้อุปการะและไม่คิดความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังเกษียณอายุ 

 

                                                           
4 การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวธิีทางเศรษฐศาตร์: การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด (2553) 
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ข้อจ ากัดในการก าหนดค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย 

ข้อจ ากัดเกี่ยวกับกฎหมาย  

 กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินในหลายกรณี ได้แก่ ความ
เสียหายต่อชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสิทธิอื่นๆ 

 ในการก าหนดค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าศาลไทยมีวิธีการค านวณที่เป็นระบบ
ชัดเจนและมีหลักวิชาการรองรับ 

ทั้งนี้ จากการพิจารณาค่าเสียหายของศาลไทย โดยค่าเสียหายเฉลี่ยของกรณีทุพพลภาพมีค่าสูงกว่ากรณีการ
เสียชีวิต และเมื่อพิจารณากรณีของผู้เสียหายที่มีบาดเจ็บทั่วไปที่ มพบ. เป็นผู้ดูแล พบว่า ค่าเฉลี่ยของค่าเสียหายที่
ได้รับในกรณีประนอมยอมความมีค่าสูงกว่ากรณีให้ศาลตัดสิน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า คู่กรณีหรือบริษัทประกันเห็นว่า
การบาดเจ็บทั่วไปนั้นมีค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สูงมากนัก ส่วนระยะเวลาในกระบวนการชดเชย พบว่า เมื่อมีการเจรจา
ไกล่เกลี่ยและมีคนกลางเข้ามาต่อรองค่าเสียหาย ตลอดจนการฟ้องร้องต่อศาล ระยะเวลาในกระบวนการชดเชยจะ
เพิ่มข้ึน ทั้งนี้ กระบวนการในการชดเชยกินเวลานาน โดยค่ารักษาพยาบาลไม่ค่อยเป็นปัญหาในการเรียกร้องค่าชดเชย 
ค่าสินไหมอื่นๆ (เช่น ค่าชดเชยการขาดรายได้ ค่าขาดไร้อุปการะ) มีปัญหามากกว่า และบทบาทของบริษัทประกันมี
น้อย โดยกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิตแล้วจะจ่ายเต็มวงเงินอยู่แล้ว ซึ่งหากเกินวงเงินผู้ประกอบการ หรือบริษัท
ประกันวินาศภัยจะเป็นคนจ่ายส่วนเกินแทน  

ทางด้านของความรับผิดชอบพบว่า นอกจากบริษัทประกันวินาศภัย ผู้ประกอบการและคนขับรถจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหายแล้วนั้น ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตมีส่วนรับผิดชอบอย่างไรบ้าง ซึ่งส่วน
ใหญ่ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตจะเป็นจ าเลยร่วมอยู่ในระบบ แต่หากมีการเจรจาประนอมยอมความกันได้ คน
รับภาระส่วนใหญ่ คือบริษัทประกันวินาศภัยและเจ้าของรถเป็นหลัก โดยผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตนั้นแทบจะไม่
มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเลย อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 
เก่ียวกบัจ านวนผู้ประกอบการขนส่งที่มีใบอนุญาตเส้นทาง ณ ปี 2551 (ในทางปฏิบัติแล้วผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต
ไม่จ าเป็นต้องมีรถเป็นของตัวเอง และอาจมีเจ้าของรถรายอื่นเข้ามาวิ่งร่วมบริการในใบจดทะเบียนเดียวกันได้ หรือที่
เรียกว่ารถร่วมบริการ) จ าแนกตามจ านวนรถโดยสารที่ใช้ในการประกอบกิจการ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีรถ
โดยสาร (509 ราย) รองลงมา ได้แก่ ผู้ประกอบการมีรถโดยสาร 1-5 คัน (177 ราย) และผู้ประกอบการมีรถโดยสาร 
6-15 คัน (73 ราย) ตามล าดับ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่มีรถเป็นของตัวเองนั้นมีค่อนข้างน้อย เมื่อพิจารณาจ านวน
ผู้ประกอบการรถร่วม จ าแนกตามขนาดของกิจการ ณ ปี 2551 พบว่า รถร่วมส่วนใหญ่เป็นเจ้าของรถเพียงแค่ 1 คัน 
(31,590 ราย จากทั้งหมด 33,580 ราย) ซึ่งถือเป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญในเรื่องของความยากล าบากในการก ากับ
ดูแล และเร่ืองของการควบคุมคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ปัญหาจากรถร่วมบริการที่เป็นเจ้าของรถเพียง 1 คันนั้น พบมาก
ในรถตูโ้ดยสาร แต่ไม่ค่อยเกิดกับ รถ บขส. สายยาว ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายย่อย 
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ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข 

การยกระดับการชดเชยเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

การชดเชยค่ารักษาพยาบาลต้องรอ
พิสูจน์ถูกผิด  

ควรมีการเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่คุ้มครอง และไม่ต้องรอพิสจูน์ถูกผิด 
ไม่ด  

การรวมวงเงินชดเชยและค่า
รักษาพยาบาล  

ควรมีการแยกเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือ  
ทุพพลภาพ ออกจากค่ารักษาพยาบาล  

ระยะเวลาในการเรยีกร้องค่าชดเชย
ใช้เวลานาน  

สร้างกลไกการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่งตาม พ.ร.บ. การขนส่ง
ทางบก ให้ใช้เวลาสั้น 

การสร้างระบบการร่วมรับผดิของ
ผู้ประกอบการที่เกิดอุบัติเหตุ  

สร้างระบบร่วมจ่ายระหว่างบริษัทประกันวินาศภยักับผู้ประกอบการ (ทั้งที่มี
ใบอนุญาตและร่วมบริการ)  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การชดเชยค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย วิธีการด าเนินงาน ข้อดี-ข้อเสีย 

ควรมีการเพิ่มวงเงินค่า
รักษาพยาบาลที่คุม้ครอง และไม่
ต้องรอพิสูจน์ถูกผดิ  
 

- แก้ไขระเบียบของ พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

- แก้ไข/บังคับใช้ พ.ร.บ. ขนส่ง              
ทางบก หมวด การชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง  

 

- ข้อดีคือ ผู้ประสบภยัไดร้ับความ
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 
และสถานพยาบาลไมม่ีปัญหา
เรื่องการค้างช าระค่า
รักษาพยาบาล ซึ่งยังมีปญัหาอยู่
เป็นจ านวนมากในปัจจุบัน 

- ข้อเสียคือ เบี้ยประกันภยัอาจจะ
สูงขึ้นบ้าง ซึ่งต้องให้ผู้เกี่ยวข้องกับ
การประกันภัยเป็นผู้น าไปคิดว่าจะ
ท าอย่างไร และการออกแบบ
ระบบร่วมจ่าย อาจท าให้
ผู้ประกอบการมตี้นทุนสูงข้ึน 

การแยกเงินกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพออกจากค่ารักษาพยาบาล  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางแก้ไข ข้อดี-ข้อเสีย 

ควรมีการแยกเงินชดเชยกรณี
เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ออกจากค่า
รักษาพยาบาล 

- แก้ไขระเบียบของ พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ 

- แก้ไข พ.ร.บ. ขนส่งทางบก หมวด 
การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการ
ขนส่ง  

- ข้อดีคือ ผู้ประสบภยัไดร้ับการ
ชดเชยที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และ
ญาตผิู้ประสบภยัได้รับเงินชดเชย
เยียวยาในกรณีเสียชีวิตเป็นธรรม
มากขึ้น เพราะบางกรณญีาตไิม่ได้
รับเงินเลย  

- ข้อเสียคือ เบี้ยประกันภยัอาจจะ
สูงขึ้น และการออกแบบระบบ
ร่วมจ่าย อาจท าใหผู้้ประกอบการ
มีต้นทุนสูงขึ้น  

การสร้างกลไกการชดเชยค่าเสียหายท่ีรวดเร็ว  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางแก้ไข ข้อดี-ขอ้เสีย 

สร้างกลไกการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิด แก้ไข พ.ร.บ. ขนส่งทางบก หมวด - ข้อดีคือ ผู้ประสบภยัและญาติ
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การชดเชยค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย วิธีการด าเนินงาน ข้อดี-ข้อเสีย 

จากการขนส่งตาม พ.ร.บ. การขนส่ง
ทางบก  

การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการ
ขนส่ง  

 

ผู้ประสบภยัได้รับการเยียวยา
อย่างรวดเร็ว  

- ข้อเสียคือ ภาระกับกรมการขนส่ง
ทางบกในการปรับปรุงกฎระเบยีบ  

 
ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะมี พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (2535) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยผู้

ประสบอุบัติเหตุจากรถ คือ พ.ร.บ. ขนส่งทางบก หมวด 4 การชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง อันมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

- มาตรา 52 การวางหลักทรัพย์ค้ าประกัน – หรือใช้สัญญาประกันภัย 
- มาตรา 56 เมื่อรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่ายกายหรือชีวิต

ของบุคคลใด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย
เบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาทในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ให้จ่ายตามความร้ายแรงของ
ความเสียหาย ทั้งนี้ ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยมาตรานี้ได้รับการแทนที่ด้วย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ และเนื่องจากข้อก าหนดของกฎกระทรวงที่กล่าวไว้ในมาตรานี้ไม่ปรากฏแน่ชัด ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึง
สามารถก าหนดอัตราในแง่ของความเสียหายที่เกิดกับผู้ประสบภัยจากรถได้ทันที โดยสามารถก าหนดค่าเสียหายให้
แตกต่างจากที่ก าหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยในอนาคตสามารถออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดนี้ได้ ซึ่งเป็นประกันภัยภาคบังคับส าหรับรถโดยสารสาธารณะ และ
เปรียบเสมือนกลไกร่วมจ่าย อย่างไรก็ตาม อาจจะมีช่องว่างที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ไม่ต้องการท าประกัน 
และเลือกประกันตัวเอง  

- มาตรา 57 ผู้เสียหายยื่นค าขอต่อพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวนต้องพิจารณาสั่งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนั้นชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามจ านวนที่ก าหนดภายในเจ็ดวัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอ โดยในส่วนนี้สามารถลดเวลาในการชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นให้เร็วขึ้นได้ 

- มาตรา 59 การชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามหมวดนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายในอันที่จะเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

- มาตรา 61 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของพนักงานสอบสวนตาม
มาตรา 57 ให้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับ
ค าสั่ง โดยที่ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งกลางให้เป็นที่สุด แต่หากมีการก าหนดอัตราเบี้ยประกันที่สูง
มากเกินไป ก็อาจจะชักน าไปในทางการใช้ที่ผิด หากมีการก าหนดอัตราเบี้ยประกันที่ต่ ามากเกินไป จะไม่จูงใจให้เกิด
ความระมัดระวังและไม่ประมาท 
 

ข้อเสนอค่าเสียหายเบ้ืองต้น 
(ที่สามารถก าหนดได้ โดยพนักงานสอบสวนมีอ านาจสั่งจ่ายไดเ้ลย และผูป้ระกอบการหรือผู้เสียหายสามารถฟ้องร้อง
ได้ หากไม่พอใจในวงเงิน) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบต้องจ่ายค่าเสียหายทีสู่งขึ้น 
- ค่ารักษาพยาบาล 
    : จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 150,000 บาท 
- ค่าชดเชยกรณีเสยีชีวิต ทุพพลภาพ หรือเสียอวัยวะ 

: จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 400,000 บาท กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร  
: จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 240,000 บาท กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการ ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต  
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การสร้างระบบการร่วมรับผิดของผู้ประกอบการที่เกิดอุบัติเหตุ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย วิธีการด าเนินงาน ข้อดี-ข้อเสีย 

การสร้างระบบการร่วมรับผดิของ
ผู้ประกอบการที่เกิดอุบัติเหตุ  
 

แก้ไข พ.ร.บ. ขนส่งทางบก หมวด 
การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการ
ขนส่ง  
 

- ท าให้ผู้ประกอบการมีความ
ระมัดระวังมากขึ้นและอาจมี
มาตรการป้องกันท่ีเป็นรูปธรรม
มากยิ่งข้ึน 

- ผู้ประกอบการอาจมตี้นทุนสูงข้ึน
เมื่อเกิดอุบัตเิหตุ ภาระอาจตกอยู่
กับผู้ประกอบการที่ร่วมบริการ
มากกว่าผู้ประกอบการทีไ่ด้รับ
ใบอนุญาต  

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม 

ตัวแทนจาก ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม 

- เห็นด้วยกับการก าหนดค่าเสียหายเบื้องต้นที่จะจ่ายให้กับทุกกรณี ไม่ว่าจะมีฐานะดีหรือยากจน 

- ต้องการให้มีหลักที่แน่นอน และน่าเชื่อถือว่า เหตุใดจึงต้องมีการก าหนดเป็นค่าดังกล่าว 

- ค่าใช้จ่าย/ต้นทุนรวม น่าจะไม่สูงและถ้าเป็นภาระจริงจะมีความระมัดระวังมากขึ้นและผู้ประกอบการจะมี
การลองผิดลองถูก 

- สนข. เคยใช้วิธีการให้ท าเงินประกันไว้ แต่ยกเลิกไปเมื่อมี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ดังนั้น อัตรา
ที่ท านี้มีความซ้ าซ้อนกับกฎกระทรวงที่เคยออกไว้หรือไม่และใครเป็นผู้จ่าย 

- เห็นด้วยกับค่าจดทะเบียนประจ าปีที่รวมเข้ากับเงื่อนไขของการจ่ายเบี้ยประกัน เช่นเดียวกับเรื่องของการ
เดินทางทางอากาศ เช่น ตั๋วเครื่องบินจะรวมในทุกเรื่องของอากาศยาน (เช่น ภาษี เป็นต้น) เพื่อความสะดวกและลด
ค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันในเรื่องการตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรนั้นต้องมีกองทุนส่วนกลางที่สามารถรองรับการ
ขาดทุนได้ด้วย เพราะกรณีที่ค่าใช้จ่ายมีการเพิ่มขึ้น จะได้ไม่ต้องไปปรับขึ้นราคาเบี้ยทันที เพื่อเป็นการไม่แสวงหาก าไร 

- ประเด็นเรื่องผู้รับใบอนุญาตนั้นมีเงื่อนไขส าคัญที่สุดคือ เรื่องของคุณภาพของการให้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ โดยในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกนั้นท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมแต่ไม่ได้มีหน้าที่ควบคุมเอง แต่จะใช้วิธีการ
ควบคุมผ่านผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต เช่น รถโดยสารสาธารณะหมวด 1 ให้ ขสมก. เป็นผู้ดูแล และรถโดยสาร
สาธารณะหมวดที่ 2 ให้ บขส. เป็นผู้ดูแล โดย บขส. นั้น จะต้องดูแลรถ บขส. ไม่เกินร้อยละ 10 และมีการดูแลรถร่วม
บริการด้วย ซึ่งระบบเช่นนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดการแข่งขัน แต่กลับยิ่งส่งผลกระทบในเรื่องคุณภาพของรถ ซึ่งเป็นประเด็น
ส าคัญที่มีผลต่อผู้โดยสาร ดังนั้น ถ้าให้กรมการขนส่งให้เจ้าของรถเป็นผู้รับใบอนุญาตโดยตรงแล้ว กรมการขนส่งถึงจะ
เรียกได้ว่าท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลโดยตรง ซึ่งการที่กรมการขนส่งไม่เคยท าหน้าที่ด้วยตัวเองเลย ท าให้คุณภาพและ
ระบบรถโดยสารสาธารณะนั้นไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้ การด าเนินงานแบบเอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกตัวเองแบบเก่านั้น 
อาจจะไม่ส่งเสริมให้เกิดการปรับวงเงินเพิ่มเหมือนดังที่ข้อเสนอของการศึกษานี้ต้องการได้ เพราะหากไม่มีแรงกดดัน
จากสังคมแล้ว บริษัทประกัน ผู้ควบคุม และผู้เกี่ยวข้องในการผลักดันข้อเสนอนี้อาจจะไม่น าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
อย่างจริงจัง 

- บริษัทประกันวินาศภัยควรมีการเทียบเบี้ยประกันภัยกับต้นทุนการประกอบการว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ ซึ่ง
ในส่วนตัวแล้วคิดว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นน้อยมาก หากเทียบกับรายได้ที่บริษัทประกันได้รับ แต่คุณภาพของรถโดยสาร
สาธารณะนั้นไม่สามารถควบคุมได้  
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- รถในแต่ละหมวด (โดยเฉพาะ 3 หรือ 4) และคุณภาพของการให้บริการนั้นมีความแตกต่างกันสูงมาก 
อันเนี่องมาจากเส้นทางการเดินรถที่ก่อให้เกิดการท ารายได้ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ระบบราคาของรถ
ปรับอากาศสายยาวของไทยนั้นเอื้อต่อการท าก าไรแก่ผู้ประกอบการที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม คณะวิจัยควรศึกษาใน
รายละเอียดเบื้องต้นในเร่ืองของคุณภาพรถเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นสาเหตุเบื้องต้นที่น าไปสู่เรื่องของการลดอุบัติเหตุรถ
โดยสารสาธารณะเช่นกัน 

- ดร. อัมมาร ระบุถึงความเห็นของคณะวิจัยว่าระบบการท างานแบบเอื้อประโยชน์ระหว่างกันของผู้ก ากับ
ดูแลนั้น เป็นการเอื้อให้เกิดการขาดความรับผิดชอบ ดังนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วจึงท าให้การท างานไม่
ประสานงานกัน และเป็นปัญหาที่ส าคัญ โดยเฉพาะ บขส. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจึงไม่ควรท าหน้าที่เป็นคนบังคับใช้ใน
เร่ืองของความปลอดภัย แต่กลับได้รับการผลักภาระให้ต้องมาดูแลเร่ืองของความปลอดภัย ดังนั้น ในสุดท้ายแล้วควรมี
การออกแบบระบบการก ากับควบคุมของระบบการขนส่งให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งงานศึกษานี้ยังคงไปไม่ถึงประเด็นดังกล่าว จึง
พยายามน าเสนอในมุมมองทางด้านการประกันภัย โดยพยายามเอ้ือให้บริษัทประกันนั้นช่วยดูแลให้ด้วย และควรมีการ
น าระบบที่ค านวณเบี้ยประกันอิงประสบการณ์ขับรถ (Experience Base) มาใช้ให้มากขึ้นถ้าเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม 
คปภ. ควรจะต้องมีระบบฐานข้อมูลกลาง (Central Data Base) ที่น่าเชื่อถือด้วย เพื่อป้องกันผู้ขับขี่หรือ
ผู้ประกอบการย้ายบริษัทประกันหนี 

- ปัญหาค่าความเสียหายเบื้องต้นนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็น และจ าเป็นต้องคิดเป็นสัดส่วนต่อความเสียหายทั้งหมด 
ดังนั้น ควรมีการถามผู้เสียหายหรือผู้โดยสารนั้นว่าตัวเลขที่ต้องการป็นเท่าไหร่ เพื่อจะได้ตรงกับความเป็นจริง 

ตัวแทนจากบริษัทกลาง 

- การประกันภัยรถนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่ต่อผู้ใช้ถนน ดังนั้นเจ้าของรถซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์ควร
เป็นผู้รับผิดชอบจึงต้องท าประกันภัยภาคบังคับ โดยการประกันภัยภาคบังคับจะต้องเป็นธุรกิจที่ไม่ขาดทุนและไม่ก าไร 
ท าให้ธุรกิจประกันภัยจะต้องรับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น/ลดลงในทุก 5 ปี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการคุ้มครองที่สุด 
ทั้งนี้ เมื่อผู้เสียหายได้รับความเสียหาย บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องจ่ายค่าเสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดทันที
ภายใน 7 วัน ส่วนในเร่ืองจะท าให้เกิดการปฏิบัติได้จริงจะเป็นอย่างไรนั้นต้องน าไปปรับกันอีกที  นอกจากนี้หากรถ 2 
คัน ชนกันกรมธรรม์ประกันภัยได้เขียนก าหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยของรถแต่ละคันต่างคนต่างจ่ายก่อนเลยโดยไม่
ต้องมีการพิสูจน์ถูกผิด เพียงแต่ขอให้รถทั้ง 2 ฝ่าย มีการท าประกันภัยภาคบังคับ ดังนั้นปัญหาจึงอยู่ที่จะท าอย่างไรให้
รถทุกคันเข้าสู่ระบบประกันภัย โดยรถจดทะเบียนสะสม ณ ปัจจุบัน มี 32 ล้านคัน และมีจ านวนหนึ่งที่ไม่มี พ.ร.บ. 
ภาคบังคับ หรือมีการชนแล้วหนี ท าให้ไม่สามารถเอาเงินประกันได้ ทางกฎหมายจึงก าหนดกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยไว้จ านวนหนึ่ง โดยให้ คปภ. เป็นผู้ดูแล แต่การได้รับชดเชยอาจไม่ดีเท่ารถที่มีประกันภัย 

- เร่ืองการปรับเพิ่มวงเงินนั้น ทาง คปภ. มีคณะท างานเรียบร้อยแล้ว และจะน าไปพิจารณา เนื่องจากครบ
ระยะเวลา 5 ปี ที่ต้องท าการตรวจสอบพอดี 

- ส าหรับการประกันภัยภาคบังคับ ตัวเลขและผลคดีนั้นมีความเหลื่อมล้ ากัน โดยในเร่ืองของผลคดี ถ้าบริษัท
ประกันวินาศภัยคุยกับผู้ขับขีท่ี่เป็นคนผิดแล้ว จะไม่มีการฟ้องร้องพิสูจน์ถูกผิด แต่จะชดเชยให้เลย และหากการชดเชย
นั้นไม่เพียงพอ ตกลงกันไม่ได้ ก็จะมีการฟ้องร้องทางแพ่งได้ ดังนั้น ในชุดค าถามของแบบสอบถามควรมีค าถาม
เพิ่มเติมในเรื่องที่ว่าจ านวนค่าเสียหายที่ได้รับนั้นได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันวินาศภัยมาแล้วเท่าไหร่ และ
จ านวนเงินจากค าพิพากษาศาลนั้นนอกเหนือจากการจ่ายของบริษัทประกันวินาศภัยมาแล้วหรือไม่ แต่ในความเป็น
จริงข้อมูลในการศึกษานี้ได้รวมจ านวนเงินที่ประกันจ่ายไว้แล้วในจ านวนเงินที่ศาลสั่ง 

- กรณีตกลงค่าเสียหายไม่ได้ จะมีหน่วยงานคือ อนุญาโตตุลาการ ที่สามารถท าการฟ้องร้องได้ ในระบบ 
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- ในแต่ละปี บริษัทประกันวินาศภัยจะมีการประชุมกับศาล เพื่อลดภาระคดีฟ้องร้องทางศาล ซึ่งในขณะนี้
สามารถใช้ใบยืนยันการเกิดเหตุ (Knock for Knock) ส าหรับรถทุกประเภทไม่ว่าจะมีประกันภัยประเภทไหน เพื่อเป็น
หลักฐานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยของแต่ละบริษัทให้สามารถต่างคนต่างจ่ายเงินค่าเสียหายได้ทันที 

- บริษัทประกันวินาศภัยมีการร่วมมือกับสถานพยาบาล กว่า 400 แห่ง เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถสามารถ
เข้ารับการรักษาได้ทุกที่ โดยไม่ต้องส ารองเงินจ่ายและมีการด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- เห็นด้วยกับแนวทางร่วมรับผิดในฐานะผู้ประกอบการ  โดยถ้าตีความตามมาตรา 56 ซึ่งระบุว่า
ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของรถเท่านั้นถึงมีส่วนในการร่วมรับผิด แต่ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตนั้น จะต้องไปดูใน
สัญญาลูกตอนท าสัญญาให้รถอื่นมาวิ่งร่วมว่าเป็นอย่างไร และหากท าได้ตามข้อตกลงของงานศึกษานี้  คือรวม
ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของใบอนุญาตด้วยจะดีมาก และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประเทศ ทั้งนี้ ระบบประกันภัย
ก าหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเร่ืองการใช้รถใช้ถนน เป็นผู้มีส่วนร่วมต่อสังคมด้วย แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ประสบภัย เช่น 
รถชนคนเดินถนนเสียชีวิต พ.ร.บ. ต้องจ่าย 200,000 บาท และหากผู้เสียชีวิตเป็นผู้ขาดไร้อุปการะ เช่น ไปชนลูก ท า
ให้แม่ขาดไร้อุปการะ พ.ร.บ. ก าหนดให้รถคันนั้นจะต้องจ่ายขั้นต่ า 300,000 บาท ดังนั้น ถ้ารถคันนั้นมี พ.ร.บ. และ
ประกันภาคสมัครใจจะได้รับวงเงินคุ้มครองอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งเคยมีสูงถึงไม่จ ากัดวงเงิน แต่ขั้นต่ า คือ 500,000 บาท 
ดังนั้น หากมีการเพิ่มให้มีการประกันภัยทั้งภาคบังคับและสมัครใจได้ มีการบังคับให้ผู้ประกอบการและผู้ที่มีใบอนุญาต
มามีส่วนในการรับผิดด้วยได้ จะลดงบประมาณแผ่นดินลงได้ 

- บริษัทประกันได้ริเริ่มระบบการประเมินเบี้ยประกันโดยอิงประสบการณ์ (Experience Base) ในเรื่องของ
เมาไม่ขับ แต่ยังคงขาดระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพ ดังเช่นที่ ดร. อัมมาร แนะน า 

- พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (2535) ยังคงตัดสิทธิผู้ขับขี่ที่กระท าประมาทอยู่ เพราะ พ.ร.บ. ไม่
ต้องการส่งเสริมให้ผู้ที่กระท าความผิดนั้นได้รับสิทธิเหมือนผู้ที่ถูกกระท า ผู้ขับขี่ที่กระท าความผิดเสียเองจึงได้รับชดใช้
แค่ค่าเสียหายเบื้องต้น (ไม่ได้ 200,000 บาท กรณีเสียชีวิต) แต่ในประเทศไทยนั้นยังให้ความคุ้มครองอยู่บ้าง ดังนั้น 
การใช้ค าว่าผู้โดยสารในงานศึกษานี้ถือว่าถูกต้อง 

ตัวแทนจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

- เห็นด้วยกับแนวคิดในการแยกวงเงินระหว่างค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิต แต่ขณะนี้ก าลังศึกษา
ประเด็นนี้อยู่ เนื่องจากผู้ทุพพลภาพถาวรเองก็น่าจะเป็นฝ่ายที่มีค่าใช้จ่ายที่น่าจะสูงกว่าการเสียชีวิต จึงอยากจะน ามา
พิจารณากรณีนี้ด้วย 

- เรื่องของค่ารักษาพยาบาลว่าจ านวนเท่าไหร่จะครอบคลุม ซึ่งย่อมจะส่งผลต่อเบี้ยประกันอย่างแน่นอน 
ทั้งนี้ ทาง คปภ. จะพยายามให้ พ.ร.บ. ครอบคลุมและช่วยเหลือให้มากที่สุด 

- เสนอให้พิจารณาค่าเบี้ยประกันเฉลี่ย/จ านวนกรมธรรม์ ควบคู่ไปกับ Claim Ratio ด้วย เช่น ในญี่ปุ่น มีค่า
เบี้ยประกันถึง 10,000 บาท/รถยนต์ 1 คัน บริษัทมีค่าใช้จ่าย/คัน ถึง 2,000 บาท จึงมีค่า Claim Ratio ที่สูงถึง 80% 
แต่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีค่าเบี้ยประกัน 500 กว่าบาท/กรมธรรม์ และมีค่าใช้จ่ายประมาณ 200 กว่าบาท/
กรมธรรม ์อย่างไรก็ตาม ดร.อัมมาร มีความเห็นว่าเร่ืองนี้เป็นประเด็นด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัยที่ท าให้
แพงโดยใช่เหตุ ซึ่งเป็นต้นทุนทางการตลาดที่สูง หากบริษัทผนวกการคิดเบี้ยประกันภัยกับการขึ้นทะเบียน โดยเอา
ความสะดวกของประชาชนเป็นที่ตั้ง จนท าให้มันเข้ากันได้ ธุรกิจก็ไม่จ าเป็นต้องแข่งขันกันทางด้านการตลาด เพราะ
ค่าใช้จ่ายในเวลานี้น่าจะแพงโดยใช่เหตุ และเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ไม่จ าเป็น ดังนั้นจึงอยากให้ทาง คปภ. 
ช่วยดูแลไม่ให้ก าไรต่อบริษัทมากเกินไป เพราะเป็นธุรกิจที่ต้องไม่หวังผลก าไรมากเกินไป 

- ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นระบบ No Fault หรือไม่ จะต้องมีกองทุนส ารองจ่าย เพราะบางที่การรอผลคดี
นั้นค่อนข้างยาว อย่างไรก็ตาม กระบวนการในการหาคนผิดนั้นจะต้องมีอยู่แล้วในระบบ 
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ตัวแทนจากบริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) 

- คิดว่าข้อเสนอในประเด็นการขึ้นวงเงินนั้นไม่น่าจะท าได้ง่าย เนื่องจากการขึ้นวงเงินย่อมจะกระทบกับเบี้ย
ประกัน ซึ่งจะกระทบต่อต้นทุนการเดินรถส าหรับผู้โดยสารขนาดกลางและต่ า ซึ่งไม่ได้มีราคาเป็นไปตามกลไกตลาดแต่
มีรัฐบาลควบคุมราคาอีกทีนึง แต่อย่างไรก็ตาม การพยายามผลักดันการขึ้นวงเงินให้เป็นไปได้นั้นเป็นเรื่องที่สมควรจะ
ท า แม้จะท าได้ยากก็ตาม 

ตัวแทนจาก มพบ. 

- สนับสนุนในเร่ืองการแยกวงเงินค่ารักษาพยาบาล และการชดเชย 

- ควรมีการคุยในรายละเอียดมากขึ้นในด้านของรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากผู้โดยสารรถโดยสาร
สาธารณะนั้นเป็นบุคคลที่สามอย่างชัดเจน จึงควรมีกลไกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือมีกองทุนเฉพาะเพื่อการเยียวยาที่
ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาในการฟ้องร้องหรือการบ่ายเบี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วควรมีวงเงิน
ที่ไม่จ ากัดแบบต่างประเทศ 

- ควรมีการคุยในรายละเอียดในเร่ืองของการบังคับให้มีการท าประกันภัยภาคบังคับและสมัครใจ 

- สนับสนุนในเรื่องของวงเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นควรเป็นเท่าไหร่ โดยอ้างอิงจากข้อเสนอของ
คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติ (2550) ได้ 

- ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะควรได้รับการดูแล ชดเชย ทันที โดยไม่ต้องไปฟ้องร้อง หรือรอพิสูจน์ถูกผิด 
ส่วนตัวเลขในการเยียวยาว่าจะเป็นเท่าไหร่นั้น ทาง คปภ. มีฐานข้อมูล และรูปแบบในการคิดที่มีประสิทธิภาพ และ
ครบถ้วนที่สุด จึงน่าจะท าได้เลย 

- จากการส ารวจรถตู้โดยสารสาธารณะ พบว่า เบี้ยประกันค่อนข้างสูงและต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ มากมาย
ด้วย จึงควรมีการจัดการระบบเช่นนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะจะได้น าไปสู่การจัดการระบบขนส่งสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผู้เสียหายจาก มพบ. 

- เห็นด้วยกับการแยกวงเงินระหว่างค่ารักษาพยาบาลและกรณีการเสียชีวิต และกรณีทุพพลภาพ 

- ผู้ประสบภัยทางรถตู้ได้รับการชดเชยเยียวยาจากบริษัทประกันที่ไม่เป็นธรรมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น จึง
ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม ซึ่งทาง คปภ. เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการเรียกร้องความเป็นธรรม โดยขั้นแรก
จะเป็นการไกล่เกลี่ยเบื้องต้น และขั้นต่อไปจะเป็นการร้องเรียนต่ออนุญาโตตุลาการ 

อ.ทวีศักดิ์  แตะกระโทก 

- เสนอแนะให้มีการพิจารณาเรื่องของการพิจารณาคดีความและการบริหารจัดการในกระบวนการยุติธรรม
ด้วย ในการจัดท าข้อเสนอของการให้ลดเวลาในการพิสูจน์ถูกผิด เพราะแม้จะเป็นความผิดของผู้ประกอบการแต่
กระบวนการสอบสวนของต ารวจมันไปไม่ถึง เนื่องจากคดีส่วนใหญ่ที่มาจากการส ารวจด้วยแบบสอบถามนั้นจะอยู่ที่
ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย ดังนั้น ถ้าจะให้ผู้ประกอบการมีส่วนในการรับผิดชอบด้วยกระบวนการสอบสวนจึงต้องไปให้
ถึงด้วย ซึ่งผู้เสียหายเองก็ไม่ทราบว่าจะเข้าไปสู่กระบวนการสอบสวนตรงนั้นได้อย่างไร ทั้งนี้ ดร. อัมมาร มีความเห็น
ว่างานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะหลายส่วน โดยในเร่ืองของความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายต่อร่างกายซึ่งเป็นความ
เสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา ดังนั้นประเด็นหลักคือการรักษาพยาบาลในเรื่องของการเสียชีวิต การฌาปนกิจ ซึ่ง
อาจจะไม่ยุติธรรมในเร่ืองค่าชดเชยที่ได้รับ ทั้งนี้ การพิสูจน์ถูกผิดควรจะมีการน ามาปรับใช้ในส่วนนี้ เพราะการพิสูจน์
ถูกผิดเป็นเรื่องของแรงจูงใจที่จะท าให้คนมีความระมัดระวังมากขึ้น และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นควรผ่านกลไกของ
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บริษัทประกันวินาศภัยที่จะเกลี่ยเงินไปให้กับผู้เสียหาย โดยจะต้องคิดเงินจ านวนมากกับผู้ที่ท าผิด เปรียบเสมือนการ
ท าโทษผู้ที่ท าผิด (เป็นการคิดส่วนเพิ่ม (Premium) เพื่อให้เป็นบทลงโทษแทนการให้ส่วนลด (Discount) ในเรื่องของ
ประกันบุคคลที่สามที่รัฐบังคับ การมีรถยนต์เหมือนเป็นการเพิ่มมลภาวะต่อสังคม เพราะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในตัว
ของมันเอง ดังนั้นจึงต้องมีการจ่ายไปตามหลักการที่ผู้ผลิตภาระจะต้องเป็นผู้จ่าย (Producer pay) แต่ในหลักของการ
ใช้รถ และการใช้รถในทางที่ถูกหรือผิดนั้นเป็นเร่ืองของความถูกผิด ซึ่งควรมีมาตรการในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่
ผูกเข้าไปกับระบบในหลายๆ ด้าน ทั้งทางด้านประกันภัย กฎหมาย และอื่นๆ ด้วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 

1. นายแพทยธ์นะพงศ์  จินวงษ ์

2. นางสาวภานชิชา  ชมชื่นจิตต์ 

3. นางสาวสุพัตรา  ส าราญจติต์ 

4. คุณรัชกร  เศรษฐชาตนันท ์

5. คุณขวัญรักษ์ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักวิจัยและวิชาการ 

6. นางสาวชุลีพร  เดชข า นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช านาญการพิเศษ 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

7. นายวิจิตต์  นิมิตรวานชิ ผู้อ านวยการส านักแผนความปลอดภัย  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

8.  นางสาวชัชวรนิ  โชติชูตระกูล ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันากลยุทธ์และบริหารยุทธศาสตร์  

9.  นางมยุรนิทร์  สุทธิรัตนพันธ์ ฝ่ายพฒันากลยุทธ์และบริหารยทุธศาสตร์ 

10.  นายอาภากร   ปานเลิศ ผู้อ านวยการฝ่ายก ากบัผลติภัณฑ์ประกันวนิาศภัย 2  

11.  นางสาววไิลรัตน ์  แสงแก้ว ฝ่ายก ากับผลิตภัณฑ์ประกนัวินาศภัย 2 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

12.  คุณสาร ี อ๋องสมหวัง  

13.  คุณสวนีย ์ ฉ่ าเฉลียว 

14.  คุณสุภา  ใยเมือง 
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ผู้ได้รับความเสียหาย 

15.  คุณน า โชติมนสั 

16.  คุณสมศรี เกษตรง  

17.  คุณกุญศิริ เกษตรง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18.  ดร. ทวีศักดิ์  แตะกระโทก หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

19.  นายอนชุ  สุวรรณสทิศกร ผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้โดยสาร  

บจก. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

20.  นายประสิทธิ์  ค าเกิด รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบตัิการ  

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

21.  ดร.อัมมาร  สยามวาลา 

22.  ดร. สุเมธ  องกิตติกุล 

23.  ดร. จิระวัฒน์  ปัน้เปี่ยมรัษฎ ์

24.  น.ส. ณิชมน  ทองพัฒน ์

25.  นายปุญญภพ  ตันติปิฎก 

26.  น.ส. ชุติมา  ทองชมภ ู

 

หมายเหตุ: เนื่องจากลายเซ็นไม่ชดัเจนจึงต้องขออภัยที่ไม่สามารถระบุชื่อ-สกุล และต าแหน่งท่ีถูกต้องหรือครบถ้วนได้  
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สรุปการประชุมข้อเสนอด้านความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

ณ. ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

1) การแก้ปัญหาความปลอดภัยของรถตู้โดยสาร   

1.1 ปัญหาการขับรถเร็ว 

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ด าเนินการติดตั้ง RFID ส าหรับรถตู้โดยสารที่ใช้ทางพิเศษ ถึงแม้ว่าจะมีผลการ
ด าเนินงานดี คือรถตู้โดยสารบางคันที่ติด RFID Tag ขับรถช้าลงบนทางพิเศษ (ตามข้อมูลของ ขบ.) แต่ก็ไม่ได้มี
แนวทางที่จะแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อจ ากัดของ RFID ที่สามารถติดตั้งเครื่องอ่านสัญญาณได้บางเส้นทาง
เท่านั้น (ต้นทุนการติดตั้งเครื่องอ่านสัญญาณ RFID ทุกเส้นทางมีมูลค่าสูงมาก) ซึ่งทาง ขบ. ก็มีนโยบายเกี่ยวกับการ
ติดตั้ง GPS กับรถโดยสารของ บริษัทขนส่งจ ากัด (บขส.) อีกส่วนหนึ่งด้วย ท าให้แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
เป็นไปอย่างไม่ชัดเจน มีเพียงแต่การระบุเป็นนโยบายที่จะติดตั้ง แต่ไม่มีกรอบเวลาที่จะติดตั้งระบบแล้วเสร็จ รวมถึงที่
ยังไม่มีการก าหนดวิธีการควบคุมและก ากับการใช้งานของ GPS อย่างเป็นระบบ 

ข้อเสนอ ให้ความส าคัญกับระบบ GPS และรีบด าเนินการจัดตั้ง “ระบบควบคุมและก ากับ” อย่างเป็นรูปธรรม
ให้เร็วที่สุด โดยที่ระบบควบคุมและก ากับ ควรด าเนินการโดยผู้ประกอบการ (บขส.) โดยที่ผู้ก ากับดูแล (ขบ.) สามารถ
เรียกดูข้อมูลและรายละเอียดการควบคุมได้ตลอดเวลา และสร้างกลไกเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติตามระเบียบ เช่น การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเดินรถ  และการลงโทษการละเมิดข้อก าหนดเรื่องความเร็วอย่างเป็นรูปธรรม  เช่น การพัก
ใบอนุญาตขับรถ การพักการใช้รถ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ เป็นต้น 

ข้อสรุปจากการหารือ 

 ขบ. แจ้งว่า การด าเนินงานของ RFID ก็มีการปรับรถที่ขับเร็วเกินก าหนดอยู่ โดยมีรถที่ถูกปรับอยู่จ านวนหนึ่ง 
(ไม่ระบุ)  

 ขบ. แจ้งว่า การติดตั้ง GPS กับรถ บขส. (ประมาณ 800 คัน) จะแล้วเสร็จ เดือน มีนาคม 2556 นี้ และการ
ตั้งศูนย์ควบคุมและก ากับของ ขบ. จะแล้วเสร็จเดือน เมษายน 2556 นี้ คาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ทันที 

1.2 ปัญหาการบรรทุกผูโ้ดยสารเกินกว่าก าหนด รวมทั้งการเพิ่มที่นั่งหรือมีผู้โดยสารยืน 

เครือข่ายของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) มีการน าเสนอปัญหาผู้โดยสารยืนตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2554 แต่ถึง
ปัจจุบัน ก็ยังพบปัญหาผู้โดยสารยืนอยู่ในหลายเส้นทาง ถึงแม้ว่า ขบ . ได้ด าเนินการจับและเปรียบเทียบปรับกับ
ผู้กระท าผิด แต่ก็ยังไม่มีแนวทางที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการที่ระบุว่าถ้าตรวจพบ 3 ครั้งจะ
ยกเลิกใบอนุญาต ก็มิได้เห็นผลแต่อย่างไร 

ข้อเสนอ ให้ ขบ. ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง ด าเนินการอย่างเด็ดขาดกับ
ผู้กระท าผิด ทั้งเร่ืองของการพักใบอนุญาตขับรถ การพักการใช้รถ และยกเลิกใบอนุญาตประกอบการ รวมถึงก าหนด
แนวทางของการตรวจสอบให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น 

ข้อสรุปจากการหารือ 

 กองตรวจการขนส่ง ในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายการขนส่งทางบก แจ้งให้ทราบว่า ทางกองตรวจการ
ขนส่ง ได้ด าเนินการตรวจจับอยู่เป็นระยะ โดยมีการจับและปรับอยู่จ านวนหนึ่ง คาดว่าปัญหาการยืน ลดลง
ในภาพรวม และได้มีการเข้มงวดที่จุดลงเวลา เช่นกัน 
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 แต่รถตู้โดยสารบางเส้นทาง ไม่ได้ออกจากสถานีขนส่ง (ผิดระเบียบ) และไม่ได้ผ่านจุดลงเวลา ท าให้ยากต่อ
การบังคับใช้  

1.3 ปัญหาโครงสร้าง/สภาพรถ การยึดเกาะ และ อุปกรณ์นิรภัย 

ขบ. ได้มีข้อก าหนดให้รถตู้โดยสารที่จดทะเบียนหลังวันที่ 1 เมษายน 2555 ต้องมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ส่วนรถที่
จดทะเบียนก่อนหน้าวันที่ 1 เมษายน 2555 ต้องมีเข็มขัดนิรภัยภายในวันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งปัจจุบัน รถตู้โดยสาร
ทุกคันต้องมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง แต่ในความเป็นจริงยังไม่มีการตรวจสอบจาก ขบ. เองว่ามีการบังคับใช้กฎหมายใน
ส่วนนี้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังมีรถตู้โดยสารขนาด 18 ที่นั่ง วิ่งให้บริการอยู่ ซึ่งยังมีข้อสงสัยด้านการตรวจสอบ
มาตรฐานความปลอดภัย  

ข้อเสนอ ขบ. ควรมีแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อก าหนดด้านเข็มขัดนิรภัย รวมถึงการ
รณรงค์ให้ใช้เข็มขัดนิรภัย  นอกจากนี้ ขบ. ควรมีแนวทางการตรวจสอบรถตู้โดยสารให้มีเข็มขัดนิรภัยอย่างชัดเจน ทั้ง
ในขั้นตอนการตรวจสภาพรถ (รถโดยสารสาธารณะต้องตรวจสภาพรถทุก 6 เดือน) และการเรียกตรวจรถตู้โดยสาร
ขณะให้บริการ รวมถึงต้องท าการศึกษาถึงมาตรฐานความปลอดภัยของรถตู้โดยสาร 18 ที่นั่งอย่างเร่งด่วน ในเรื่องของ
ความปลอดภัยของเบาะที่นั่ง และความแข็งแรงของโครงสร้างรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

ข้อสรุปจากการหารือ 

 ขบ. ยังไม่มีมาตรการตรวจสอบเข็มขัดรถตู้โดยสาร 

 ขบ. ยังไม่มีมาตรการรณรงค์การคาดเข็มขัดของรถตู้โดยสาร 

 ขบ. พิจารณาอนุญาตรถตู้โดยสาร 18 ที่นั่ง ตามสมรรถนะ ของรถที่ผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียน 

2) การแก้ปัญหาความปลอดภัยของรถทัศนาจร และรถโดยสาร 2 ชั้น 

ปัญหาอุบัติเหตุของรถทัศนาจร และรถโดยสาร 2 ชั้น ส่งผลต่อความสูญเสียจากอุบัติเหตุมาก เนื่องจากจ านวนที่
นั่งของรถโดยสาร 2 ชั้นมีจ านวนมาก เมื่อเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ า จึงมีความสูญเสียสูง ทั้งจ านวนผู้เสียชีวิต และ
ผู้บาดเจ็บสาหัส เนื่องจากโครงสร้างของรถโดยสารที่มีความไม่แข็งแรง ที่ผ่านมา  ขบ. ได้ก าหนดมาตรฐานด้านการ
ทรงตัวของรถโดยสาร 2 ชั้น โดยก าหนดให้รถโดยสารที่มีความสูงเกิน 3.6 เมตรขึ้นไป ต้องมีเกณฑ์การทรงตัวไม่ต่ า
กว่า 30 องศา โดยที่รถจดทะเบียนใหม่ หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ต้องผ่านเกณฑ์นี้ และรถที่จดทะเบียนก่อนหน้า
วันที่ 1 มกราคม 2556 ต้องผ่านเกณฑ์นี้ ก่อน 1 มกราคม 2561    อย่างไรก็ดี ยังมีข้อสงสัยต่อระเบียบนี้ว่าจะ
สามารถด าเนินการได้หรือไม่ รวมถึงแผนการก ากับดูแลรถที่จดทะเบียนก่อน 1 มกราคม 2556 ที่มีมากกว่า 5,000 
คัน ให้ผ่านเกณฑ์ได้ทันตามก าหนด นอกจากนี้ ยังมีเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้าง ที่ทาง ขบ . ก าลังด าเนิน
การศึกษาอยู่ ที่ควรน ามาใช้ในทางปฏิบัติอย่างเร็วที่สุด 

ข้อเสนอ เร่งรัดให้ ขบ. ประกาศใช้ระเบียบด้านมาตรฐานความแข็งแรงโครงสร้างรถ มาตรฐานความแข็งแรงของ
เบาะที่นั่งและเข็มขัดนิรภัย รวมถึงการบังคับใช้ข้อก าหนดเกณฑ์การทรงตัวของรถ 

ข้อสรุปจากการหารือ 

 ขบ. แจ้งว่ามีการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการทดสอบการทรงตัวแล้ว แต่มีข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการรถ
โดยสารว่าจ านวนเครื่องทดสอบมีเพียงเครื่องเดียว ท าให้เกิดผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลามา
ทดสอบ 

 ขบ. แจ้งว่า มาตรฐานความแข็งแรงโครงสร้างรถ มาตรฐานความแข็งแรงของเบาะที่นั่งและเข็มขัดนิรภัย อยู่
ระหว่างการศึกษา แต่ไม่แจ้งกรอบเวลาในการศึกษาเสร็จและการบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าว 
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3) การพัฒนากลไกด้านวิชาการ 

ควรมี การพัฒนากลไกด้ านวิ ช ากา รและการวิ จั ย  เพื่ อจั ด เตรี ยมข้ อมู ล เชิ ง วิ ช าการน า เสนอต่ อ 
คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน สั่งการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ด าเนินการในหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

3.1 การพัฒนาระบบการ "สืบสวนสาเหตุเชิงลึก" ในกรณี รถบัส, รถตู้ หรือกรณีส าคัญ เพื่อหาสาเหตุหลักของการ
เกิดอุบัติเหตุและเสนอแนะนโยบายเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันในอนาคต 

3.2 การพัฒนาระบบข้อมูล ในการติดตามก ากบั พร้อมทั้ง การน าเสนอผลต่อ สาธารณะอยา่งสม่ าเสมอ 

3.3 การติดตามและประเมินผล มาตรการที่ด าเนนิการ เช่น มาตรการ RFID เป็นตน้ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายขนส่งแห่งชาติ ควรก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของรถโดยสาร
สาธารณะ ให้มีการเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ โดยสั่งการให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในฐานะ
หน่วยงานก ากับดูแลรถโดยสารสาธารณะ เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การขอใบอนุญาตเดินรถ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดด้าน
ความปลอดภัยกับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น 

ข้อสรุปจากการหารือ 

 การจัดตั้งระบบการสืบสวนสาเหตุเชิงลึก จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหามาตรการที่ช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการสืบสวนจะช่วยท าให้ได้หลักฐานที่น่าเชื่อถือและสามารถน าไป
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ ส่งผลไปสู่การ
ออกมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ นอกจากนั้น การสืบสวนสาเหตุเชิงลึกนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจ AEC ในปี 2015 ด้วย ทั้งนี้ ทางกรมขนส่งทางบกยินดีที่จะรับการจัดตั้งทีมงานสอบสวน
พิเศษไว้พิจารณาและน าเสนอต่อไป   

4) สรุปผลการประชุมและประเดน็การติดตาม 

จากการประชุมวันนี้ ทาง TDRI เห็นว่าควรมีการสร้างสิทธิพิเศษให้แก่รถโดยสารสาธารณะที่ถูกกฎหมาย
โดยเฉพาะรถตู้ เพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่างรถโดยสารที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย เพราะจะเป็นวิธีการที่ช่วยขจัดรถ
ที่ผิดกฏหมายได้ ซึ่งภายหลังการให้สิทธิพิเศษดังกล่าวแล้ว ทางกรมขนส่งทางบกสามารถประกาศให้ไม่รับรองความไม่
ปลอดภัยของรถโดยสารที่ผิดกฎหมาย ซึ่งวิธีการก าจัดรถผิดกฎหมายนั้น ควรท าโดยการเพิ่มจ านวนรถที่ถูกกฎหมาย
ให้สูงขึ้น มิใช่วิธีการก าจัดรถผิดกฎหมายโดยการห้าม 

นอกจากนั้น มาตรการทางเทคโนโลยีเรื่อง GPS จะเป็นระบบที่ส าคัญยิ่งส าหรับการก ากับดูแลและตรวจสอบรถ
โดยสารสาธารณะ รวมถึงผู้ประกอบการของกรมขนส่งทางบก อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการก็ยังได้รับประโยชน์จาก
เทคโนโลยีชนิดนี้ GPS จะช่วยอ านวยความสะดวกในเรื่องระบบการติดตามและตรวจสอบระหว่างผู้ขับขี่กับ
ผู้ประกอบการ ซึ่งหากน าระบบ GPS มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น อันหมายถึงการติดตามตรวจสอบและมี
บังคับใช้บทลงโทษจะท าให้เกิดประโยชน์สูงในด้านความปลอดภัย รวมถึงด้านอื่นๆ  

ทั้งนี้ ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเล็งเห็นประโยชน์ในการท ามาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ 
และน าเป็นแนวคิดหลักที่จะต้องติดตามและท าให้เกิดขึ้นจริง  
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  น.พ.ธนะพงศ ์ จินวงษ ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 

2. น.ส.สุพัตรา ส าราญจิตร ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 

3.  น.ส.รุจิพิชญุ์  ศรีเรืองเมตตา ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 

4.  นายจิรุตม์  วิศาลจิต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก 

5.  บุญทอง  อุ่นขอรวงศ์ ผอ. ส านักสวสัดิภาพการขนส่งทางบก  กรมการขนส่งทางบก 

6. นายฉัตรชัย อนันตกูล นักวิชาการขนส่งช านาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางบก 

7. นายชีพ น้อมเศียร์ หัวหน้างานรถโดยสาร  กรมการขนส่งทางบก 

8. นายกิจจา นิมสุข  นักวิชาการขนส่งช านาญการ กรมการขนส่งทางบก 

9. นายรัชพ ์ ราสะทิพย ์ กรมการขนส่งทางบก 

10.  นางจนัทร์ทิพย ์ มากค า รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานควบคมุและวิเคราะห์การเดินรถ   
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

11.  คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

12.  คุณอนุช สุวรรณสทิศกร ผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้โดยสาร  บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

13.  นายศราวุธ เลิศพลังสันต ิ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ 

14. นายรักษิต  ฐิติพัฒนพงศ ์ วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

15. นายทวีศักดิ ์ แตะกระโทก มหาวิทยาลยันเรศวร 

16. นายอัมมาร  สยามวาลา สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ 

17. นายสุเมธ องกิตติกุล สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ 

18. น.ส.ณิชมน ทองพัฒน ์ สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ 

19. นายปุญญภพ ตันติปิฎก สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ 
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การน าเสนอผลการศึกษา 
“โครงการอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ: ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา” 

โดย ดร. สุเมธ องกิตติกุล และ นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ 
วันพุธที่  3  เมษายน  2556  เวลา 09.30 - 11.00 น. 

 
งานวิจัยนี้ศึกษาถึงผลกระทบของอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประสบอุบัติเหตุ รวมถึง

ญาติของผู้ประสบอุบัติเหตุ และกระบวนการชดเชยเยียวยาในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค และน าเสนอ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ผลการส ารวจผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 

ผู้วิจัยและคณะได้ส ารวจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย จาก
การสัมภาษณ์ผู้ประสบเหตุทั้งหมด 142 ตัวอย่าง ซึ่งมาจากรายชื่อกลุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุที่ได้รับจากทางมูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภค (มพบ.) และบริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) รวมทั้งหมด 252 ตัวอย่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- ผู้ประสบเหตุต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งในระหว่างและหลังออกจากโรงพยาบาล 

ผู้ประสบอุบัติเหตุร้อยละ 54 ของทั้งหมด ใช้ระยะเวลารักษาพยาบาลมากกว่า 1 เดือน จึงสามารถ
กลับมาท างานได้อย่างปกติ  

- จ านวนเงินชดเชยที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลจริง 

ผู้ประสบเหตุที่ได้รับข้อมูลมาจาก มพบ. มีค่าเฉลี่ยของเงินชดเชยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของค่ารักษาพยาบาล
ที่เกิดขึ้นอยู่ที่ ร้อยละ 60 ในขณะที่ฝั่ง บขส. นั้นคิดเป็นร้อยะ 93 ส่วนจ านวนเงินชดเชยเฉลี่ยที่ได้รับทั้งจากการชดเชย
ค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทนของทาง มพบ. มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า บขส. และจ านวนเงินชดเชยทั้งหมดก็ขึ้นอยู่
กับอาการบาดเจ็บ เช่น การเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บทั่วไป 

- การเรียกร้องค่าเสียหายใช้ระยะเวลานาน 

กลุ่มผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประสบเหตุจาก มพบ. ยุติคดีความจากการด าเนินการในชั้นศาล 
ในขณะที่กลุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุจาก บขส. นั้น ส่วนใหญ่ยุติคดีความโดยไม่พึ่งศาล ในส่วนระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย/
เรียกร้องค่าเสียหายน้ัน มีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 18-19 เดือน ทั้งนี้ มพบ. มีปัญหาด้านความล่าช้าในการพิสูจน์
ถูกผิด ในขณะที่ทาง บขส. พบปัญหาในเรื่องการขาดความเข้าในสิทธิคุ้มครองและการต้องการจบปัญหาโดยเร็ว แม้
จะไม่ได้รับความเป็นธรรม 

นอกจากนี้ การฟ้องร้องต่อศาลมีผลท าให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนที่มากขึ้น โดยค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับ
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 120 ในกรณีสิ้นสุดที่กระบวนการไกล่เกลี่ย 

- ข้อเสนอแนะจากผู้ประสบเหตุ 

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ประสบเหตุที่ส าคัญคือเรื่องคนขับรถโดยสารสาธารณะที่ควรมีการขับขี่โดยไม่
ประมาท มีการตรวจสอบประวัติคนขับรถและมีบทลงโทษผู้ขับขี่ รองลงมาเป็นเรื่องข้อกฎหมายในการควบคุม
ความเร็วรถโดยสารสาธารณะ การคาดเข็มขัดนิรภัย และวงเงินคุ้มครองการประกันภัย เรื่องถัดมาคือการมีบทลงโทษ
บริษัทรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วม และสุดท้ายคือเรื่องการตรวจสอบสภาพรถโดยสาร ซึ่งเน้น
ด้านอายุการใช้งานและสภาพรถก่อนใช้งาน 
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การชดเชยเยียวยาต่อผู้ประสบอุบัติเหตุจากระบบประกันภัย 

 “จ านวนเงินชดเชยทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บ เช่น การเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บ
ทั่วไป แต่วงเงินคุ้มครองเป็นวงเงินรวมทั้งค่ารักษาพยาบาลและชดเชยกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต” 

- ข้อเท็จจริงเรื่องวงเงินการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

ส าหรับประเทศไทย การชดเชยเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุจากการประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยนั้น 
สามารถแบ่งสิทธิการประกันภัยออกเป็น 2 ส่วนคือ สิทธิจากการประกันภัยพื้นฐานและสิทธิจากการประกันภัย
เพิ่มเติม ส าหรับสิทธิพื้นฐานนั้น สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 นอกจากนั้น ผู้ประสบเหตุยังมีสิทธิพื้นฐานอื่นๆ เช่น 
สิทธิจากกองทุนประกันสังคมและสิทธิจากส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 

ส าหรับสิทธิจากการประกันภัยเพิ่มเติมประกอบด้วย สิทธิจากการที่รถยนต์ท ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ การประกันภัยการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล การประกันชีวิต กองทุนคุ้มครองการทุพพลภาพ 
สวัสดิการจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งจากรัฐและเอกชน เป็นต้น  

ตารางที่ 1:   ค่าเสียหายเบ้ืองต้นและวงเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

รายการ บาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิต 
บาดเจ็บ-ทุพพลภาพ หรือ  

บาดเจ็บ-เสียชีวิต 
ค่าเสียหายเบื้องต้น 15,000 บาท 35,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท 
วงเงินคุ้มครองผู้ประกันภัยเมื่อรวมค่าเสยีหายเบื้องต้น 

กรณีปัจจบุัน  

ไม่เกิน 
50,000 บาท 

ไม่เกิน 200,000 บาท 

หมายเหต:ุ ผู้ประสบเหตุมีสิทธิไดค้่าชดเชยรายวันส าหรับการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 
วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน 

- วงเงินค่าเสียหายยังไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควร 
ส าหรับการประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในประเทศไทยนั้น  เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้

ประสบเหตุที่เป็นบุคคลที่ 3 จะได้รับค่าเสียหายทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด ดังตารางที่ 1 ซึ่งค่าเสียหายดังกล่าวต่ า
กว่าวงเงินที่คณะกรรมาธิการสาธารณสุข (2550) เคยเสนอไว้ ทั้งนี้ ในด้านการใช้จ่ายเพื่อรักษาพยาบาลนั้นมีความ
เหมาะสมในด้านจ านวนเงินชดเชยส าหรับกรณีที่ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บทั่วไป แต่ไม่เหมาะสมในกรณีที่อาการ
บาดเจ็บร้ายแรง เนื่องจากเมื่ออาการบาดเจ็บร้ายแรงยิ่งขึ้น ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงิน 50,000 บาท ที่
ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ท าให้ได้รับการชดเชยที่ไม่เพียงพอ ส่วนค่าสินไหม
ทดแทนการขาดรายได้นั้น พบว่า จ านวนเงินที่ได้รับมีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าขาดรายได้ที่ผู้ประสบเหตุ
ระบุ และเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยและระยะเวลาที่ขาดรายได้ 

นอกจากนี้ วงเงินคุ้มครองที่เป็นความเสียหายต่อการบาดเจ็บต่อร่างกายของประเทศไทยค่อนข้างต่ าและไม่มี
วงเงินคุ้มครองส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน เม่ือเปรียบเทียบวงเงินดังกล่าวกับต่างประเทศ 

- แนวทางที่เหมาะสมคือการปรับปรุงวงเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 

• ค่ารักษาพยาบาล 
• จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 150,000 บาท 

• ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือเสียอวัยวะ 
• เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 400,000 บาท 
• สูญเสียอวัยวะหรือพิการ ท่ีมผีลตอ่การด าเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลอืเบื้องต้น 240,000 บาท 
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การเรียกร้องค่าเสียหาย 

“ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย/เรียกร้องค่าเสียหายน้ัน มีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 18-19 เดือน” 
“ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 120 ในกรณีสิ้นสุดที่กระบวนการไกล่เกลี่ย” 

- ระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหายค่อนข้างนานและไม่ทันการ 
ระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหายในศาลนั้นใช้เวลานาน อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดส าหรับค่าเสียหายที่เป็น

ตัวเงินนั้นเป็นข้อจ ากัดเกี่ยวกับกฎหมาย คือ กระบวนการพิจารณาคดีแพ่งของไทยเน้นระบบการกล่าวหามากกว่าการ
ไต่สวน การที่ไม่สามารถระบุค่าเสียหายที่ไม่ได้เรียกร้องหรือสิทธิที่จะสามารถแก้ไขค าพิพากษาได้ภายใน 2 ปี และ
ข้อจ ากัดในการขาดหลักการหรือวิธีการค านวณที่เหมาะสมในการก าหนดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วและวิธีที่ศาลใช้ใน
การก าหนดค่าเสียหายในอนาคต ส่วนข้อจ ากัดด้านการก าหนดค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินคือการที่กฎหมายไม่ได้
ก าหนดให้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินและการขาดหลักหรือวิธีการค านวณที่เหมาะสม 

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านการประกันภัย เพ่ือยกระดับความปลอดภัย 

ปัญหา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การชดเชยค่ารักษาพยาบาลต้องรอ

พิสูจน์ถูกผิด 
ควรมีการเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่คุ้มครอง และไม่ต้องรอพิสูจน์
ถูกผิด 

2. การรวมวงเงินชดเชยและค่า
รักษาพยาบาล 

ควรมีการแยกเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพออกจากค่า
รักษาพยาบาล 

3. ระยะเวลาในการเรยีกร้องค่าชดเชยใช้
เวลานาน 

สร้างกลไกการชดใช้ค่าเสยีหายที่เกิดจากการขนส่งตามพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบกให้ใช้เวลาสั้น 

4. การสร้างระบบการร่วมรับผดิของ
ผู้ประกอบการที่เกิดอุบัติเหต ุ

สร้างระบบร่วมจ่ายระหว่างบริษัทประกันภัยกบัผู้ประกอบการ (ทั้ง
ผู้ประกอบการที่มีใบอนญุาตและร่วมบริการ) 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายอัมมาร  สยามวาลา สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

2. นายสุเมธ  องกิตติกุล สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

3. น.ส. ณิชมน  ทองพัฒน ์ สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

4. นายปุญญภพ  ตันติปิฎก สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

5. น.ส. ณัชชา  โอเจริญ สถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

6. คุณนิกร   Nation TV 

7. คุณพงษ์เมธ   Thai PBS 

8. คุณภัทร์ธิรา กรุงเทพธุรกิจ 

9. คุณเสาวนีย ์ กรุงเทพธุรกิจ 

10. คุณปริตตา Bangkok Post 

11. คุณสุบงกช Voice TV 

12. คุณชนม์จิรา Bus and Truck 
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13. คุณวันวิสาข์ Bus and Truck 

14. คุณภาระว ี Bus and Truck 

15. คุณไตรสนธิ ์ Money Channel 

16. คุณฐิตภา รามาชาแนล 

17. คุณสวนีย์   มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

18. คุณวีระเกียรติ สยามธุรกิจ 

19. คุณกนกกาญจน ์ นสพ. ทรานสปอร์ต เจอนัล 

20. คุณณัฐน ี นสพ. ฐานเศรษฐกิจ 

21. คุณสุรชัย Global Business 

22. คุณสุนพนา Spring News 

23. คุณสารินีย ์ สนข. อิศรา 

24. คุณอลิสบา Post Today 

 




