
การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

************************************************************************* 

1.สถานการณ์การการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

 ปี 2556-2558 

 จากข้อมูลจ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2556-2558 

พบว่าในปี 2556 มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 1,855 ราย สูงสุดในเดือนเมษายน จ านวน 179 ราย ซึ่งตรงกับช่วง

เทศกาลสงกรานต์  พบผู้บาดเจ็บ ในปี 2557 จ านวน 2,122 ราย สูงสุดในเดือน กรกฎาคม จ านวน 211 ราย

และในปี 2558 มีจ านวนผู้บาดเจ็บเท่ากับ 1,762 ราย  สูงสุดในเดือนธันวาคม ตรงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จ านวน 179 ราย ตามล าดับ  

 เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้เสียชีวิต พบว่าในปี 2556 มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 43 ราย สูงสุดในเดือนเมษายน 

จ านวน 7 ราย พบผู้เสียชีวิต ในปี 2557 จ านวน 37 ราย สูงสุดในเดือนกุมภาพันธุ์ และมิถุนายน จ านวน 6 

ราย และในปี 2558 มีจ านวนผู้เสียชีวิตเท่ากับ 38 ราย  สูงสุดในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤศจิกายน 

จ านวน 5 ราย ตามล าดับ (รายละเอียดดังภาพที่ 1และ 2) 

ภาพที่ 1 จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2556-2558 

 
ที่มา: จากฐานข้อมูล IS รพ.ขอนแก่น 

 

 



ภาพที่ 2 จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2556-2558 

 
ที่มา: จากฐานข้อมูล IS รพ.ขอนแก่น 

 

2.สรุปรายงานการการเฝ้าระวังอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดขอนแก่น เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 

2559  

 ตาราง   จ านวนบาดเจ็บและเสียชีวิต จังหวัดขอนแก่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2559 

เทศกาล จ านวนบาดเจ็บ จ านวนเสียชีวิต 
ปีใหม ่2559 874 8 
สงกรานต์ 2559 924 12 
 

สถานการณ์เทศกาลสงกรานต์ จังหวัดขอนแก่น 2559 

 เสียชีวิตทั้งหมด 12 ราย บาดเจ็บทั้งหมด 924 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 1.30 

เสียชีวิตสูงสุด ในวันที่ 12 เมย.(8 ราย) บาดเจ็บสูงสุด ในวันที่ 13 เมย.(229 ราย) ชาย 9 หญิง 3  

อัตราส่วน ชาย:หญิง =3:1 อายุ 9-57 ปี เฉลี่ย 34.33 พาหนะผู้เสียชีวิต มอเตอร์ไซด์ 5 ราย บิ๊กไบท์ 1ราย 

ปิคอัพ 5 ราย เก๋ง 1 ราย เสยีชีวิตบนถนนมิตรภาพ 4 ราย ถนนระหว่างอ าเภอ 6 ราย ถนนในหมู่บ้าน 2 ราย

กลุ่มอายุ 50-59 ปี ใช้ รถมอเตอร์ไซด์ บิ๊กไบท์ เก๋ง พฤติกรรม ขับเร็ว กลุ่มอายุ 30-39 ปี  ใช้ รถมอเตอร์ไซด์ 

ปิคอัพ พฤติกรรม รถมอเตอร์ไซด์ ตัดหน้ากระชั้นชิด และล้มเอง กลุ่มอายุ 20-29 ปี  ใช้ รถมอเตอร์ไซด์ ปิค

อัพ พฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์ และขับเร็ว 



เหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 

ล าดับที ่ เหตุการณ์ ถนน/จุดเกิดเหตุ ต าบล อ าเภอ จังหวัด วันที่เกิดเหตุ เวลาที่เกิด
เหตุ 

บาดเจ็บ เสียชีวิต สาเหตุ/ปัจจัย
เสี่ยง 

1 อุบัติเหตรุถจักยาน
ยนต์ ชนขอบรั้วเหล็ก 

ถนนหลวงชนบท 
สายบ้านกง-บ้านผือ 

บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 11 เม.ย.
2559 

10.10 น. 0 1 เมาสรุา 

2 รถจักรายานยนต์หลุดโค้ง
ข้ามเลนชนรถเก๋ง 

ถนนพระยืน – ป่าหม้อ 
(ก่อนถึงเทศบาลพระยืน
มิ่งมงคล) 
 

 พระยืน ขอนแก่น 12  เม.ย. 
2559 

17.50 น. 0 1 ดื่มสรุา ไมส่วม
หมวกนิรภัย  
 

3 รถกระบะมิตซูบิชิพุ่ง
ข้ามเกาะกลางถนน
ไปชนกระบะ  2 คัน 
 

กม.ที่ 289-290 
หน้าศูนย์โตโยตา้ อ.
บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

 บ้านไผ ่ ขอนแก่น 12  เม.ย. 
2559 

23.35 น. 2 4 ขับรถด้วยควม
ประมาท 

4 รถเก๋งลงทางลาดชัน
ข้ามเลนชนรถปิกอัพ 
 

ถนนบ้านทุ่ม – 
มัญจาครีี  (เยื้อง
หมวดการทางมญัจา
คีรี ) 

 มัญจาครี ี ขอนแก่น 12  เม.ย. 
2559 

05.50 น. 2 1 ขับรถทางไกล
ไม่ได้พัก ไม่ชิน
เส้นทาง 

5 รถบิ๊กไบท์ชนท้ายรถเก๋งเสีย
หลักพุงชนกระท่อมไม ้
 

ถนนอ าเภอน้ าพอง – 
กระนวน  (เขตรอยต่ออ.
น้ าพอง และ อ.กระนวน)   

 น้ าพอง ขอนแก่น 13  เม.ย. 
2559 

11.00 น. 0 1 ขับรถด้วยควม
ประมาท 

6 รถจักรยานยนต์ตดัหน้า
รถเก๋ง 

ถนนเหล่านาดี ฝั่งขาเขา้
เมืองขอนแกน่ ปาก
ทางเขา้หมู่บ้านสะอาด 

สะอาด เมือง ขอนแก่น 12  เม.ย. 
2559 

15..52 น. 
 

2 1 ตัดหน้ากระช้ัน
ชิดเพื่อข้ามถนน 



7 กระบะวิ่งเร็วกินเลน ชน 
กระบะที่ว่ิงสวนมา 

ถนนหมายเลข 229 สาม
แยกบา้นหว้ยอึ่ง 

ชนบท ชนบท ขอนแก่น 12  เม.ย. 
2559 

22.10 น. 7 1 ขับขีด่้วยความเรว็ 
ดื่มสุรา 

8 รถมอเตอรไ์ซด์ชนกับรถเก๋ง 
 

ถนนทางหลวงชนบท
หมายเลยเลข 2246 บ่อ
ตระคลอง – โคกส ี

ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น 16  เม.ย. 
2559 

15.30 น.  
 

0 1 ตัดหน้ากระชั้น
ชิด 

9 รถเก๋งทับรา่งซ้ า หลัง
รถจักรยานยนต์ลม้
บาดเจบ็นอนอยู่กลาง
ถนน 

ถนนทางหลวงชนบท 
สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน
หนองผือ 

ทุ่งโป่ง อุบลรัตน ์ ขอนแก่น 15  เม.ย. 
2559 

21.00 น.  
 

3 1 เมาสรุา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.การด าเนินงานแก้ไขจุดเสีย่งและข้อมูลจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

การแก้ไขจุดเสี่ยงหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสเอ็กตร้า (เทศบาลนคร) มีการด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงดังนี้ 

1. การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ถาวรเพื่อแจ้งเตือนถึงความเร็ว  การอย่าขับรถย้อนศร  

2. การก าหนดความเร็วของรถท่ีไม่เกิน 60 กม/ชม.  

3. ติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วแบบ Speed Camera และกล้อง CCTV 

ช่วงถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง (ข้อมูลปี 2555 – 2558) 

ล าดับ ถนน จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 
1  ถนนศรีจันทร์ จาก อนามัยถึง ชาตะผดุง 254 
2 ถนนประชาสโมสร จาก เฉลิมพระเกียรติ ถึง ชาตะผดุง 197 
3 ถนนศรีจันทร์ จากอนามัย ถึง ชาตะผดุง 193 
4 ถนนประชาสโมสร จาก เฉลิมพระเกีรยติ ถึง ชาตะผดุง 197 
5 ถนนศรีจันทร์ จากแขวงการทาง ถึง คลองชลประทาน 175 
6 ถนนบ้านกอก จาก มิตรภาพถึง แยกบ้านกอก 150 
7 ถนนชาตะผดุง จากซอยชัยพฤกษ์ ถึง ซอยกัลยา 139 
8 ถนนศรีจันทร์ จากชาตะผดุง ถึง แขวงการทาง 121 
9 ถนนเหล่านาดี จาก รร.แก่นนคร ถึง หน้าเมือง 99 
10 ถนนหน้าเมือง จาก นิกรส าราญถึงรื่นจิตร 77 
11 ถนนศรีจันทร์ จากเทพารักษ์ ถึง หน้าเมือง 64 
12 ถนนศรีจันทร์ จากคลองชลประทาน ถึง ประชาสโมสร 57 
13 ถนนประชาสโมสรจากบะขามถึงคลองชลประทาน 41 
14 ถนนกลางเมืองจากนิกรส าราญ ถึง ถ.รื่นจิตร 39 

 

ทางแยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง(ข้อมูลปี 2555 – 2558) 

ล าดับ ถนน จ านวนบาดเจ็บ(ราย) 
1 มิตรภาพตัดศรีจันทร์ 170 
2 มิตรภาพตัดบ้านกอก 122 
3 มิตรภาพตัดเหล่านาดี 121 
4 ศรีจันทร์ตัดชาตะผดุง 89 
5 วงเวียนทางรถไฟ 71 
6 วงเวียนศาลหลักเมือง 65 
7 มิตรภาพตัดมะลิวัลย์ตัดประชาสโมสร 60 



8 ศรีจันทร์ตัดหน้าเมือง 43 
9 ประชาสโมสรตัด บ้านขาม 37 
10 ประชาสโมสรตัด ชาตะผดุง 36 
11 ประชาสโมสรตัดหลังเมือง 18 
12 มิตรภาพตัดประชาสโมสร 12 
13 หน้าเมืองตัดรื่นรมย์ 9 
14 ศรีจันทร์ตัดกลางเมือง 8 
15 ศรีจันทร์ตัดหน้าเมือง 7 
16 ศรีจันทร์ตัดอนามัย 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ความเป็นมา 

 ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ประสบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แต่ละครั้ง

ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก โดยสาเหตุหลักที่ท าให้เกิด

อุบัติเหตุบ่อยครั้งคือ การขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งการฝ่าฝืน

สัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกด้วย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีหน้าที่กวดขันวินัยจราจร มีจ านวน

จ ากัด และมีภารกิจมาก ท าให้ไม่สามารถป้องปรามการขับขี่เกินความเร็วที่กฎหมายก าหนดได้ทั่วถึงในพ้ืนที่ที่

รับผิดชอบ ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ระบบขนส่งอัจฉริ ยะ ( Intelligent 

Transportation System)  มีบทบาทเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในการแก้ไขปัญหาจราจร และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

โดยเฉพาะการน าเอาระบบอัตโนมัติต่างๆมาใช้กวดขันวินัยจราจร 

 การตรวจจับความเร็วเกินอัตราก าหนดนั้น ในต่างประเทศได้มีการน าระบบตรวจจับความเร็ว

ยานพาหนะ พร้อมกล้องบันทึกภาพ (Speed Enforcement Camera) มาใช้ในการเพ่ิมความปลอดภัยในท้อง

ถนน โดยเรดาร์จะท าหน้าที่ตรวจวัดความเร็วรถยนต์แต่ละคันที่วิ่งผ่านมา จากกล้องจะบันทึกภาพรถยนต์ทุกๆ

คันที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่ก าหนด ซึ่งข้อมูลทะเบียนรถยนต์ที่ได้จากภาพสามารถน าไปใช้ ในการค้นหาผู้

ครอบครองรถยนต์ พร้อมข้อมูลที่อยู่เพ่ือส่งใบสั่งให้ไปช าระค่าปรับได้ หรือจากพฤติกรรมทั่วไปของผู้กระท า

ความผิดในคดีต่างๆที่มักจะขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูง เมื่อผ่านจุดติดตั้งระบบตรวจจับความเร็วยานพาหนะ 

ระบบสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วรถยนต์ ปริมาณรถยนต์ สถิติการใช้ความเร็วในถนนบริเวณจุดติดตั้ง 

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ สามารถน าไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการจราจรได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 ทางหน่วยงานท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ในเขตพ้ืนที่ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จึงได้จัดให้มี

การด าเนินโครงการพัฒนาระบบตรวจจับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด เพ่ือขยายผลไป

ยังพ้ืนที่อ่ืน 

 



 

 

 
 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



       

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

*************************************************************************************** 


