
การจดัท าผงัเฉพาะเมืองต้นแบบ TOD 
ในพืน้ท่ีขอนแก่น
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จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่  10,885.99 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 6.8 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.45 ของ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ มีลักษณะสูงต่่าสลับเป็น
ลูกคลื่นลาดเทไปด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ มีที่ราบ
ลุ่ มแถบลุ่ มน้่ าชี  และลุ่ มน้่ าพอง  พื้ นที่ สู ง กว่ า
ระดับน้่าทะเลปานกลางเฉลี่ย 100-200 เมตร

มีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครโดยประมาณ
•ทางรถยนต์สายมิตรภาพ 445 กิโลเมตร 
•ทางรถไฟ 449.75 กิโลเมตร 

ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 26 อ่าเภอ แบ่งเป็น 
• เทศบาลนคร 1 แห่ง  
• เทศบาลเมือง 6 แห่ง 
• เทศบาลต่าบล 68 แห่ง 
• องค์การบริหารส่วนต่าบล 149 แห่ง

ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษา
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และการผังเมืองที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

• เมืองศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิ
สติกส์ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)
• เมืองศูนย์กลางเชื่อมโยง สปป.ลาว กับ
ภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ
• ศูนย์กลางการค้าและบริการระดับอนุภาค

บทบาทส่าคัญของขอนแก่น :

ขอนแก่น : มหานครน่าอยู่ / เมืองนวัตกรรม / ศูนย์กลาง
เช่ือมโยงอนุภูมิภาคน้่าโขง

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)

เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว 

และโลจิสติกส์สู่ GMS
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การผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)

ก่าลังด่าเนินการปรับปรุง

สถานภาพผัง
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การผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)
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ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดขอนแก่น
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สถานที่ส่าคัญ/ภูมิสัญลักษณ์ จังหวัดขอนแก่น

 ศาลหลักเมืองขอนแก่น
 พระมหาธาตุแก่นนคร
 อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์
 น ้าส่างสนามบิน
 เขื่อนอุบลรัตน์
 พระธาตุขามแก่น
 บึงละเลิงหวาย
 ปราสาทเปือยน้อย
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น
 หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศูนย์กาญจนาภิเษก 
 โฮงมูนมงัเมืองขอนแก่น
 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสารภ์ูเวียง
 บึงแก่นนคร
 บึงทุ่งสร้าง
 บึงหนองโคตร
 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประจ้าท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น
 บึงทุ่งพึงพืด
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สวนประตูเมือง ขอนแก่น (สวนเรืองแสง)
 อนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
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ระบบคมนาคมขนส่ง จังหวัดขอนแก่น

ระบบคมนาคมขนส่งในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 
การคมนาคมขนส่งทางถนน ทางรถไฟ และทางอากาศ โดยโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ผ่านพื้นที่ 
มีส่วนเชื่อมโยงไปยังเส้นทางทางเศรษฐกิจในแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor) ซึ่งมีความส่าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังท่าให้จังหวัดขอนแก่น มี
ความได้เปรียบในด้านการคมนาคมและขนสง่เพื่อเช่ือมโยงในภูมิภาคด้วยเช่นกัน

ถนนสายประธาน :
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23
ถนนสายหลัก :
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209

ทางอากาศ :
• ท่าอากาศยานพาณิชย์ ห่างตัวเมือง

ขอนแก่น 8 ก.ม.

ทางรถไฟ :
• เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ขนาน

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
(มิตรภาพ) 

• ผ่านอ่าเภอในเขตพื้นที่ คือ อ่าเภอ
พล อ่าเภอบ้านไผ่ อ่าเภอบ้านแฮด
อ่าเภอเมืองขอนแก่น อ่าเภอน้่าพอง 
อ่าเภอเขาสวนกวาง
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ระบบราง

พ้ืนที่เดินรถ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ภาคเหนือ 7,019,890 7,117,341 6,562,881 6,797,164 8,283,392

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9,259,967 9,102,848 8,752,047 9,054,302 8,745,000
ภาคตะวันออก 5,020,210 4,779,016 4,309,240 4,688,855 5,348,852

ภาคใต้ 11,549,755 10,933,280 10,279,378 10,519,029 10,599,887
แม่กลอง (ภาคตะวันตก) 3,563,460 3,550,837 3,667,305 3,887,224 3,918,749

รวม 36,413,282 35,483,322 33,570,851 34,946,574 36,895,992

ปริมาณผู้โดยสารรถไฟในพื้นที่อิทธิพล (คน/ปี)

3,943,000

173,800

726,400

2,667,000

1,227,500

7,300
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ระบบรางในอนาคต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน (ศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ระบบขนส่งทางอากาศ สรุปสถิติขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยานขอนแก่น 
ปี พ.ศ.2561 มีผู้โดยสารทั งสิ น 1,830,012 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีท่ีเเล้ว 
(ปี 2560 : 1,703,209 คน) เพ่ิมขึ น 126,803 คน หรือ 7.44%

ที่มา:https://www.facebook.com/kkc.airport/photos/a.498649193645040/1143621009147852/?type=3&theater

หมายเหตุ:  - ปัจจุบันมีเส้นทางบินถึง 6 เส้นทางบิน (ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ, เชียงใหม,่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และล่าสุด อู่ตะเภา)
- ยอดผู้โดยสารและจ้านวนเท่ียวบินรวมจาก เท่ียวบินประจ้า, เท่ียวบินไม่ประจ้า และเท่ียวบินเฉพาะกิจ
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ระบบขนส่งสาธารณะ
รถโดยสารสาธารณะในพื้นที่ มีให้บริการ 22 สาย 
• สาย 2 - 22 จะให้บริการด้วยรถสองแถว ราคา 9-13 บาท
• สาย 23-24 จะให้บริการด้วยรถบัสปรับอากาศ ราคา 15 บาท ตลอดสาย

ที่มา:https://www.facebook.com/kktt.khonkaen/photos/a.1130251523712814/2096000480471242/?type=3&theater
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การใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.)

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2561 มีการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารมายังสถานีขนส่ง แห่งที่ 3

ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 



การใช้รถในพื้นที่

• HBW: ไปท้างาน
• HBE: ไปโรงเรียน/สถานศึกษา
• HBO: ไปท้าธุระส่วนตัว
• NHB: การเดินทางที่ไม่สัมพันธ์กับท่ี

พักอาศัย

การครอบครองและจดทะเบียนรถ

วัตถุประสงค์การเดินทาง

การเลือกรูปแบบการเดินทาง



0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00

พื นที่เกษตรกรรม

พื นที่ป่าไม้

พื นที่เบ็ดเตล็ด

พื นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง

พื นที่แหล่งน ้า

2559

2556

การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559

ที่มา : การวิเคราะห์ด้วยระบบ GIS จากข้อมูลพื นฐานกรมพัฒนาที่ดิน
เปรียบเทียบการการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2556 และ 2559
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ประชากร จังหวัดขอนแก่น

ที่มา : กรมการปกครอง, 2560 ที่มา : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม, 2560
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ประชากร จังหวัดขอนแก่น

ที่มา : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม, 2560
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เศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น

1. รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน จ่าแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ (2560)

ที่มา : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม, 2560

1.40%

18.30%
0.20%

17.00…
63.10%

รายได้ที่เป็นตัวเงินอื่นๆ สวัสดิการสินค้า/บริการ

รายได้จากทรัพย์สิน เงินที่ได้รับเป็นการช่วยเหลือ

ค่าจ้างและเงินเดือน
38.6%

ก่าไรจากธุรกิจ
14.6%

ก่าไรจากการเกษตร
9.9%

19,848
บาท



2. สถานประกอบการและการจ้างงาน

19ที่มา : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม, 2560

ความหนาแน่นของสถานประกอบการ (2560) ความหนาแน่นของการจ้างงาน(2560)

ความหนาแน่นของสถานประกอบการและการจ้างงาน

*มีความหนาแน่นของสถานประกอบการและการจ้างงานสงูสดุในอ่าเภอเมืองขอนแก่น



ลักษณะการจัดตั้งสถานประกอบการ

20

ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 

สหกรณ์ กลุ่ม
แม่บ้าน สมาคม 
มูลนิธิ และอ่ืนๆ

1,522 แห่ง 14.1%

แบบส่วนบุคคล 8,964 
แห่ง 83.3%

บริษัทจ่ากัด บริษัท
จ่ากัด (มหาชน)
142 แห่ง 1.3%

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติ

บุคคล 137 แห่ง 1.3%

ส่านักงาน
แห่งเดียว
99.4% ส่านักงาน 

สาขา 0.5% ส่านักงาน
ใหญ่ 0.1%

สถานประกอบการจัดตั้งตามกฎหมาย สถานประกอบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ

ที่มา : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม, 2560



การผลิตภัณฑ์อาหาร 

การผลิตสิ่งทอ 

การผลิตเสื อผ้าเครื่องแต่งกาย 

หมวดย่อยอ่ืนๆ 

21

3. อุตสาหกรรม จ่านวน ขนาด และประเภท ของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

39.10%

21.80%

10.70%

10.70%

จังหวัดขอนแก่น มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด
10,765 แห่ง

จ่านวนและขนาดสถานประกอบการ

ประภทของอุตสาหกรรมการผลิต

จ่านวนสถานประกอบการของข้อมูลพื้นฐาน 
จ่าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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4. การท่องเที่ยว

22

ท่ีมา : บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จ้ากัด

ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 2561
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แหล่งท่องเที่ยว

23

พื้นที่คุณค่าทางประวัติสาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
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ชุมชน การรวมกลุ่ม และภาคประชาสังคม

วิสาหกิจชุมชน / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดของแก่นที่จดทะเบียน มีจ่านวน 3,000 ชุมชน 
อาทิ

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพสบู่กลิ่นไท

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื อผ้าชุมชนวัดธาตุ

 วิสาหกิจชุมชนประสานงานแปรรูปพลังงาน

 วิสาหกิจชุมชนศิลปะเครื่องประดับและของตกแต่งถนนหลังศูนย์
ราชการ

 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและผ้าพื นเมือง

 วิสาหกิจชุมชนศูนย์เกษตรพืชพลังงานภาคอีสาน

 วิสาหกิจชุมชนผู้ท้าแปลงขยายพันธุ์ข้าว บ้านอัมพวัน

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี ยงโค-กระบือ บ้านเลิง

 วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกก

 อื่นๆ
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ที่ตั้งและพื้นที่โครงการ

สถานีรถไฟขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลาง
เมืองขอนแก่น มีระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร

•ทางรถยนต์สายมิตรภาพ 445 กิโลเมตร 
•ทางรถไฟ 449.75 กิโลเมตร 

พื้นที่ศึกษาโดยรอบสถานรีถไฟขอนแก่น 
รัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมเขตการปกครอง
ทั้งสิ้น 3 ต่าบล เทศบาลต่าบล 2 แห่ง และ
เทศบาลนคร 1 แห่ง
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สถานที่ส่าคัญ/ภูมิสัญลักษณ์

 ศาลหลักเมืองขอนแก่น
 พระมหาธาตุแก่นนคร
 อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์
 พระธาตุขามแก่น
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น
 หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศูนย์กาญจนาภิเษก 
 โฮงมูนมงัเมืองขอนแก่น
 บึงแก่นนคร
 บึงทุ่งสร้าง
 บึงหนองโคตร
 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประจ้าท้องถิ่น จังหวัด

ขอนแก่น
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สวนประตูเมือง ขอนแก่น (สวนเรืองแสง)
 อนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
 โรงพยาบาลขอนแก่น
 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
 โรงพยาบาลขอนแก่นราม

สถาที่ส่าคัญ



พระมหาธาตุแก่นนคร  วัดหนองแวง

บริเวณประตูเมือง

ที่มา : รายงานการศึกษาโครงการวางแผนสภาพแวดล้อม การออกแบบชุมชนเมืองชาญฉลาด
กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น รายวิชาการออกแบบปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภูมิลักษณ์
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ระยะ 3 ก.ม. พ.ศ. 2560

70%
8%

3% 5%

1%
7%

6%

ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ

แหล่งน ้า



สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ร่างผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นปรับปรุงครั้งที่ 3 ) 

-มีจ้านวนห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า
18 เมตร หรืออยู่ในระยะ 500 เมตร จากสถานีขนส่ง
มวลชน
-พื นที่ไม่เกิน 2,000 ตร.ม. ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 10 
เมตร หรืออยู่ในระยะ 500 เมตรจากสถานีขนส่งมวลชน
-พื นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม. หรือ เกิน 100 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 
300 ตร.ม. ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 10 ม. หรืออยู่ใน
ระยะ 500 เมตรจากสถานีขนส่งมวลชน
-พื นที่เกิน 300 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 2,000 ตร.ม. ต้องมีเขต
ทางไม่น้อยกว่า 18 ม. หรืออยู่ในระยะ 500 เมตรจาก
สถานีขนส่งมวลชน
-พื นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.
-พื นที่ไม่เกิน 500 ตร.ม. หรือพื นที่เกิน 500 ตร.ม. แต่ไม่
เกิน 1,000 ตร.ม. ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 18 ม. หรืออยู่
ในระยะ 500 เมตรจากสถานีขนส่งมวลชน
-ท้าไม่ได้
-ต้องมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 20 ม. หรืออยู่ในระยะ 
500 เมตรจากสถานีขนส่งมวลชน
-พาณิชยกรรมและเพื่อการอยู่อาศัย ท้าได้ 
-อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ท้าไม่ได้

โรงแรม

ห้องชุด/อาคารชุด/
หอพัก

ส่านักงาน
ตลาด

กิจการคลังสินค้า
ศูนย์ประชุม

จัดสรรที่ดิน

ประกอบพาณิชย์

ย.3 ย.4 พ.1 พ.2

FAR 2 3 6 8

OSR 70% 70% ไม่น้อยกว่าขั นต่้า 
พรบ.ควบคุมอาคาร

ไม่น้อยกว่าขั นต่้า 
พรบ.ควบคุมอาคาร

BCR 30% 30% - -

ISR 50% 50% 50% 50%

ย.3 มีวัตถุประสงค์เพือ่ดา่รงรักษาการอยู่อาศัยที่ย่านชุมชนเดิมต่อจากพื้นทีเ่มือง



ย.3 ย.4 พ.1 พ.2

FAR 2 3 6 8

OSR 70% 70% ไม่น้อยกว่าขั นต่้า 
พรบ.ควบคุมอาคาร

ไม่น้อยกว่าขั นต่้า 
พรบ.ควบคุมอาคาร

BCR 30% 30% - -

ISR 50% 50% 50% 50%

สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ร่างผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น) 

ย.4 วัตถุประสงค์เพ่ือการอยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับ เขตเมืองชั้นในที่มีความ
หนาแน่นปานกลางซึง่ยังคงสภาพแวดลอ้มทีด่ี 

-มีห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง หรือเกิน 50 ห้อง แต่ไม่เกิน 80 ห้อง 
ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 18 ม. หรืออยู่ในระยะ 500 ม. จาก
สถานีขนส่งมวลชน
-พื นที่ไม่เกิน 2,000 ตร.ม. ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 10 ม. หรือ
อยู่ในระยะ 500 ม. จากสถานีขนส่งมวลชน
-พื นที่เกิน 2,000 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 10,000 ตร.ม. ต้องมีเขตทาง
ไม่น้อยกว่า 18 ม. หรือในระยะ 500 ม. จากสถานีขนส่งมวลชน
-พื นที่ไม่เกิน 2,000 ตร.ม. หรือเกิน 2,000 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 
5,000 ตร.ม. ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 18 ม. หรือในระยะ 500
ม. จากสถานีขนส่งมวลชน
-พื นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. หรือเกิน 200 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 1,000
ตร.ม. ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 18 ม. หรืออยู่ในระยะ 500 ม. 
จากสถานีขนส่งมวลชน
-พื นที่ไม่เกิน 500 ตร.ม. หรือพื นที่เกิน 500 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 
1,000 ตร.ม. ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 18 ม. หรืออยู่ในระยะ 
500 ม.จากสถานีขนส่งมวลชน
-ท้าไม่ได้
-ต้องมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 20 ม. หรืออยู่ในระยะ 500 ม. 
จากสถานีขนส่งมวลชน
-พาณิชยกรรมและเพ่ือการอยู่อาศัย ท้าได้ 
-อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ท้าไม่ได้

โรงแรม

ห้องชุด/อาคาร
ชุด/หอพัก

ส่านักงาน

ตลาด

กิจการคลังสินค้า
ศูนย์ประชุม

จัดสรรที่ดิน

ประกอบพาณิชย์



สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ร่างผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น) 
พ.-1  วัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของ ชุมชนเมืองช้ันในและชานเมือง
โดยส่งเสริมกิจกรรมการอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า การบริการ ที่อ่านวยความสะดวก ต่อการด่ารง

ชีวิตประจ่าวันของประชาชนโดยท่ัวถึง 

-มีห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง หรือเกิน 50 ห้อง แต่ไม่เกิน 80 ห้อง 
ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 18 ม. หรืออยู่ในระยะ 500 ม. จาก
สถานีขนส่ง
-เกิน 80 ห้อง ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 30 ม. หรืออยู่ในระยะ 
500 ม. จากสถานีขนส่งมวลชน
-ท้าได้

-พื นที่ไม่เกิน 10,000 ตร.ม. หรือเกิน 10,000 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 
20,000 ตร.ม. ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 30 ม. หรือในระยะ 
500 ม. จากสถานีขนส่งมวลชน
-พื นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. หรือเกิน 200 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 1,000
ตร.ม. ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 18 ม. หรืออยู่ในระยะ 500 ม. 
จากสถานีขนส่งมวลชน
-มีพื นที่เกิน 1,000 ตร.ม. ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 18 ม. หรือ
อยู่ในระยะ 500 ม. จากสถานีขนส่งมวลชน
-พื นที่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม. หรือมีพื นที่เกิน 1,000 ตร.ม. ต้องมี
เขตทางไม่น้อยกว่า 18 ม. หรืออยู่ในระยะ 500 ม. จากสถานี
ขนส่ง
-ท้าไม่ได้
-ต้องมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 30 ม. หรืออยู่ในระยะ 500 ม. 
จากสถานีขนส่งมวลชน
-พาณิชยกรรมและเพ่ือการอยู่อาศัย ท้าได้ 
-อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ท้าไม่ได้

โรงแรม

ห้องชุด/อาคารชุด/
หอพัก

ส่านักงาน

ตลาด

กิจการคลังสินค้า
ศูนย์ประชุม

จัดสรรที่ดิน

ประกอบพาณิชย์

ย.3 ย.4 พ.1 พ.2

FAR 2 3 6 8

OSR 70% 70% ไม่น้อยกว่าขั้นต่่า 
พรบ.ควบคุมอาคาร

ไม่น้อยกว่าขั นต่้า 
พรบ.ควบคุมอาคาร

BCR 30% 30% - -

ISR 50% 50% 50% 50%



ย.3 ย.4 พ.1 พ.2

FAR 2 3 6 8

OSR 70% 70% ไม่น้อยกว่าขั นต่้า 
พรบ.ควบคุมอาคาร

ไม่น้อยกว่าขั้นต่่า 
พรบ.ควบคุมอาคาร

BCR 30% 30% - -

ISR 50% 50% 50% 50%

สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ร่างผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น) 
พ.-2 วัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรม หลักของเมือง โดยส่งเสริม

ความเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าการบริการและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค 

-มีห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง หรือเกิน 50 ห้อง แต่ไม่เกิน 80 ห้อง 
ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 18 ม. หรืออยู่ในระยะ 500 ม. จาก
สถานีขนส่ง
-เกิน 80 ห้อง ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 30 ม. หรืออยู่ในระยะ 
500 ม. จากสถานีขนส่งมวลชน
-ท้าได้
-พื นที่ไม่เกิน 10,000 ตร.ม. หรือเกิน 10,000 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 
30,000 ตร.ม. ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 18 ม. หรือในระยะ 
500 ม. จากสถานีขนส่งมวลชน
-พื นที่เกิน 30,000 ตร.ม. ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 30 ม. หรือ
ในระยะ 500 ม. จากสถานีขนส่งมวลชน
-พื นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. หรือเกิน 200 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 1,000
ตร.ม. ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 18 ม. หรืออยู่ในระยะ 500 ม. 
จากสถานีขนส่งมวลชน
-มีพื นที่เกิน 1,000 ตร.ม. ต้องมีเขตทางไม่น้อยกว่า 18 ม. หรือ
อยู่ในระยะ 500 ม. จากสถานีขนส่งมวลชน
-พื นที่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม. หรือมีพื นที่เกิน 1,000 ตร.ม. ต้องมี
เขตทางไม่น้อยกว่า 18 ม. หรืออยู่ในระยะ 500 ม. จากสถานี
ขนส่ง
-ท้าไม่ได้
-ต้องมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 30 ม. หรืออยู่ในระยะ 500 ม. 
จากสถานีขนส่งมวลชน
-พาณิชยกรรมและเพ่ือการอยู่อาศัย ท้าได้ 
-อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ท้าไม่ได้

โรงแรม

ห้องชุด/อาคารชุด

ส่านักงาน

ตลาด

กิจการคลังสินค้า
ศูนย์ประชุม

จัดสรรที่ดิน

ประกอบพาณิชย์
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การใช้ประโยชน์อาคาร

การใช้ประโยชน์อาคาร
จ่านวนอาคาร 

(หลัง)
พื้นที่ 
(ไร)่ สัดส่วน

อยู่อาศัย 28,353 2,595.05 80.44 

พาณิชยกรรม 4,531 1,315.94 12.85 

อุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า

22 22.57 0.06 

สาธารณูปโภค 92 16.01 0.26 

สถาบันการศึกษา 662 165.14 1.88 

สถาบันศาสนา 317 47.83 0.90 

สถาบันราชการและ
สาธารณูปการ

1,123 203.70 3.19 

พื้นที่อนุรักษ์ที่โล่งและ
นันทนาการ

9 0.87 0.03 

เกษตรกรรม 3 1.049 0.01 

ไม่ระบุ 136 19.05 0.39 

รวม 35,248 4,387.22 100.00 



ลักษณะอาคาร

ในปี 2560 มีอาคารรวมทั้งหมด 
35,248 หลัง แบ่งเป็น

จ่านวน (หลัง)

ประเภท

ในพื้นที่โครงการ มีสัดส่วนของบ้าน
เดี่ยว/อาคารบ้านเดี่ยว มากที่สุด
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จ่านวนชั้นอาคาร

อาคารรวมทั้งหมด 35,248 หลัง 
มีสัดส่วนของจ่านวนชั้นของ
อาคาร เป็นดังนี้

10.28

76.54

6.09

6.93

0.16

1 ชั น

2 ชั น

3 ชั น

4 ชั น

5 ขึ นไป

จ่านวน (ชั้น)

สัด
ส่ว

น 
(%

)

ในพ้ืนที่โครงการ มีสัดส่วน
ของอาคาร 2 ชั้น มากที่สุด
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พื้นที่อาคารคลุมดิน

ขนาดแปลงที่ดิน สัดส่วน

1-500 ตร.ม. 94.38 
501-1,000 ตร.ม. 4.20 
1,001-1,500 ตร.ม. 0.79 
1,501-2,000 ตร.ม. 0.23 
2,001-10,000 ตร.ม. 0.36 
10,000 ตร.ม. ขึ น 0.04 

รวม 100.00

อาคารรวมทั้งหมด 35,248 
หลัง มีสัดส่วนพื้นที่อาคาร
คลุมดิน เป็นดังนี้

ในพื้นที่ โครงการ มีสัดส่วน
พื้นที่อาคารคลุมดิน ตั้ งแต่    
1-500 ตร.ม. มากที่สุด



พื้นที่อาคารคลุมดิน
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ประชากรโดยรอบสถานีรถไฟขอนแก่น (รัศมี 3 ก.ม.)

348,127 329,574

• พ.ศ. 2560 มีจ่านวนประชากรในพื้นท่ีโครงการ รวมทั้งหมด 677,701 คน

• จ่านวนครัวเรือน 270,820 ครัวเรือน
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ชุมชน การรวมกลุ่ม และภาคประชาสังคม

1. เทศบาลนครขอนแก่น

2. เทศบาลต่าบลบ้านเป็ด

3. เทศบาลต่าบลเมืองเก่า

4. เทศบาลต่าบลพระลับ

5. องค์การบริหารส่วนต่าบลศิลา



เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4

จ่านวนชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีทั้งหมด 95 ชุมชน แบ่งออกเป็น 4 เขต
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ภาคประชาสังคม

บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง KKTT 
เป็นบริษัทของชาวขอนแก่น เกิดจาก
การรวมตัวของกลุ่มธุรกิจชั นแนวหน้า
ของจังหวัดขอนแก่น ทั งหมดกว่า 20 
บริษัท ซึ่งการรวมตัวก็เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานของจังหวัดตนเองใน
เชิงออกแบบและพัฒนาเมือง อย่างถูก
หลักวิชาการ เพื่อให้เมืองขอนแก่น 
เติบโตอย่างถูกทิศทาง ให้สมเป็นเมือง
ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน และ
เมืองในอนาคต เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้า
สู่ ประชาคมอาเซียน

บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง KKTT
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สรุปบทบาทพื้นที่โครงการ

1. เมืองการค้า - การลงทุนระดับภูมิภาค 

2. ศูนย์กลางการแพทย์ การศึกษา ศูนย์การประชุมและการพัฒนานวัตกรรม
ระดับนานาชาติ

3. เมืองน่าอยู่และการพัฒนาโครงข่ายการเดินทางอย่างยั่งยืน

ศูนย์กลางการค้า การบริการ พาณิชยกรรม และการลงทุน เพ่ือให้บริการกลุ่มพื้นที่ภาคอีสาน

ศูนย์กลางการส่งเสริมการพัฒนาดา้นนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart City และ MICE City
เพ่ือยกระดับสู่การเป็นเมืองการแพทย์ การศึกษา และการพัฒนานวัตกรรมระดับนานาชาติ

ส่งเสริมการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพดี ลดการใช้ทรัพยากร เน้นการพัฒนาด้านพลังงานทดแทน และการ
เช่ือมต่อพื้นที่เมืองด้วยโครงข่ายคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ
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