
 

                                   โครงการขอนแก่นเมืองในสวน        
ความเป็นมาและแนวคดิ 
    โลกไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  ท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ไดก้  าหนดแผนในการพฒันาตนเอง  ซ่ึง
การมุ่งพฒันาประเทศนั้นก่อใหเ้กิดการแข่งขนักนัในการท่ีจะด าเนินการทุกวถีิทางในการท่ีจะใหต้นเอง
ไดรั้บประโยชนซ่ึ์งการพฒันาไดส่้งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มทัว่ไปโดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ่  ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม  ไดส่้งผลกระทบโดยตรงกบัมนุษย ์ เพราะตวัการท่ีท าใหเ้กิดปัญหาดงักล่าว
กคื็อมนุษย ์ นั้นเอง 
 เทศบาลนครขอนแก่น  จึงไดก้  าหนดนโยบายและแนวทางในการท่ีจะป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวท่ีก าลงัเกิดข้ึนในเมืองขอนแก่นใหล้ดความรุนแรงและหมดไปในอนาคต โดยไดริ้เร่ิมโครงการ
ตั้งแต่ ปี  2547  ภายใตช่ื้อ  โครงการ “ขอนแก่นเมอืงในสวน 2550” หรือ 2007  KHONKAEN  GREEN  
CITY  ข้ึน และ ก าหนดใหปี้  2550  เป็นปีแห่งโครงการ  ทั้งน้ีเพื่อเฉลิมฉลองเน่ืองในวโรกาสท่ี  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระชนมพรรษาครบ  80 พรรษา  ในปี  2550  และเพื่อใหเ้มือง
ขอนแก่นเป็นเมืองท่ีน่าอยู ่ ร่มร่ืน  สวยงาม  เป็นเมืองแห่งการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนมี
ความเอ้ืออาทร  ประชาชนเกิดความสัมพนัธ์  เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
โดยมียทุธศาสตร์ในการด าเนินงาน คือ 
                                 

                                      
 
 

ด้านสุขภาพ

ด้านพืน้ทีสี่เขยีว

ด้านความสะดวก

ขอนแก่นเมอืงในสวน
2550

ด้านความสวยงาม
ด้าน

การพัฒนาองค์กร

สังคมแห่งการเรียนรู้

สังคมแห่งการเรียนรู้

สะอาด
และส่ิงแวดล้อมดี

ส่วนร่วม

ส่วนร่วมส่วนร่วม

ส่วนร่วม



 
จากแนวคดิสู่การปฏิบัต ิ 
  ส านกัการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น เป็นหน่ึงในหน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบต่อนโยบาย
ดงักล่าว  โดยเฉพาะยทุธศาสตร์ดา้นพื้นท่ีสีเขียว  ไดก้  าหนดโครงการต่าง ๆ เพื่อใหน้โยบายดงักล่าว
สัมฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้ดงัน้ี 
 
 
 
                                 
 

 
 
 

 
 
 
 

แผนงาน 
บ ารุงรักษาและเพิม่
พืน้ทีสี่เขียวอย่างมี
ร่วมส่วนร่วม 

 

แผนการพฒันาพืน้ 
ทีส่วนแห่งใหม่ 

 

แผนงานพฒันา 
พืน้ทีส่วนเดมิ 

 

ยุทธศาสตร์ 
พืน้ทีสี่เขยีว 

 

ยุทธศาสตร์ ด้านพืน้ที่สีเขียวยุทธศาสตร์ ด้านพืน้ที่สีเขียว  จะต้องเพิ่มพืน้ที่สีเขียว จะต้องเพิ่มพืน้ที่สีเขียว ให้ได้ ให้ได้ 1155..2222  ตรตร..มม././คนคน  

ในปี ในปี 22555500  ((ให้เท่ากบัมาตรฐานสากลให้เท่ากบัมาตรฐานสากล  1155  ตรตร..มม..))  
 



แผนงานยุทธศาสตร์ เพิม่พืน้ที่สีเขยีวเทศบาลนครขอนแก่น 
 
ซ่ึงจะท าให้เมอืงของแก่นเป็น  

1.  เมืองขอนแก่นจะเป็นเมืองท่ีน่าอยู ่ ประชาชนมีคุณภาพและ     มีสุขภาพดี   
2.  เมืองขอนแก่นมีพื้นท่ีสีเขียวไดม้าตรฐานสากล 15  ตรม.  ต่อ  ประชากร  1  คน 
3. เมืองขอนแก่น  จะเป็นเมืองท่ีพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด  ร่วมตดัสินใจ  ร่วม

พฒันา  และร่วมรับผดิชอบ 
4. เมืองขอนแก่นเป็นเมืองท่ีสะอาด  สวยงาม สงบ สะดวก และปลอดภยั 
5. ครอบครัวเกิดความอบอุ่น เอ้ืออาทร เกิดชุมชนและสังคมท่ีเขม้แขง็  
6.เมืองขอนแก่นเกิดการพฒันาในทุกๆดา้น ขณะเดียวกนัก็ยงัคงไว ้ ซ่ึง วฒันธรรม  ประเพณี และวถีิ

ชีวติแบบทอ้งถ่ิน 
7.มีส่วนร่วมในการรณรงคแ์ละช่วยลดภาวะโลกร้อน 

ผลด าเนินงาน  ปี 2548 - 2552 
ผลการด าเนินงานด้านการเพิม่พืน้ทีสี่เขียวให้กบัเมืองภายใต้โครงการขอนแก่นเมืองใน  

สวน 2550 หรือ2007 KHONKAEN  GREEN CITY ตั้งแต่ปี 2548-2552  จ านวน 55 โครงการรวมพืน้ที ่1,374.08  ไร่  
คิดเป็น  17.16 ตร.ม. ต่อประชากร 1 คน (ประชากร ปี 2552 จ านวน  128,786 คน) และสามารถรณรงค์ลดภาวะโลก
ร้อน และช่วยลดโลกร้อนได้ถึง 263 .82 กก. คาร์บอนมอนอกไซค์ ต่อวนั หรือ 1 ปี สามารถ ลดคาร์บอนมอนอกไซค์  
ได้ 95,856 กก.คาร์บอนมอนอกไซค์ 
 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานโครงการขอนแก่นเมืองในสวน 2552 

ปี พ.ศ. จ านวนโครงการ พืน้ทีเ่พิม่ 
(ไร่) 

อตัราเพิม่/ปี 
(ตร.ม./คน) 

จ านวนพืน้ทีเ่พิม่สะสม/ 
(ตร.ม./คน) 

อดีต-2547 13 751.47 - 9.34 
2548 16 193.07 2.40 11.74 
2549 13 215.71 2.68 14.42 
2550 4 91.93 1.14 15.56 
2551 5 40 0.50 16.06 
2552 4 81.90 1.10 17.16 
รวม 55 1,374.08 7.82  

 
 
 
 



 
พืน้ที่สีเขยีวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  ปี 2547 

 

www.themegallery.com

751.47รวม     9.34  ตรม./ประชากร 
1 คน 

( พ.ย. 48 = 128,678 คน)

4.25เกาะกลางและบาทวิถี  ถ.
กลางเมือง

13

7.22 เกาะกลางและบาทวิถี  ถ.ศรี
จนัทร์

12

1.75 เกาะกลางและบาทวิถี  ถ.
หลงัศนูย ์ฯ

11

1 สวนหนา้ธนาคารออมสิน10

20 หนองใหญ่9

1 หนองสะพงั8

3 สวนพระนครศรีบริรักษ์7

4 สวนบอนไซและสวนพระ
แม่ธรณี

6

10 สวนบึงหนองยาว5

17 สวนรัชดานุสรณ์ และสวน
จอมพล

4

10 สวนประตูเมือง3

70 สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง2

603 สวนสาธารณะบึงแก่นนคร1

พ้ืนท่ี(ไร่)เดิมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปี 2547ท่ี

พืน้ที่สีเขียวพืน้ที่สีเขียว  ปีปี  25472547

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พืน้ที่สีเขยีวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  ปี 2547 - 2552 
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พืน้ที่สีเขียว ปี 2548 จ ำนวน 16 แห่ง 
พืน้ที่รวม 195.07 ไร่ พืน้ที่สีเขียว 11.74

พืน้ที่สีเขียว ปี 2549 จ ำนวน 13 แห่ง 
พืน้ที่รวม 215.71 ไร่ พืน้ที่สีเขียว 14.42

พืน้ที่สีเขียว ปี 2550 จ ำนวน 4 แห่ง 
พืน้ที่รวม 91.93 ไร่พืน้ที่สีเขียว 15.56

พืน้ที่สีเขียว ปี 2551 จ ำนวน 5 แห่ง 
พืน้ที่รวม 40 ไร่ พืน้ทสีีเขียว 16.06

มพีืน้ทีบ่งึทุง่สรา้ง1100 

ไร ่ด าเนนิการแลว้ 165

ไร ่ คงเหลอื 935ไร่

แผนที่พืน้ที่สีเขียวปีแผนที่พืน้ที่สีเขียวปี  

2547 2547 -- 25522552

พืน้ที่สีเขียว ปี 2552 จ ำนวน 4 แห่ง 
พืน้ที่รวม 40 ไร่ พืน้ทสีีเขียว 69.24 ไร่

 
 

แผนงานพฒันาสวนเดิม เช่น สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง สวนศาลหลกัเมือง สวนบึงหนองแวง  
สวนขอนแก่น 200 ปี 

 

                       
 



                   
 

แผนพฒันาสวนใหม่ เช่น เกาะกลางถนน บึงหนองบอน ศาลปู่ตา ศูนย์วทิยาศาสตร์                        

               
 

   
 



แผนบ ารุงรักษาและเพิม่พืน้ทีสี่เขียวอย่างมีส่วนร่วมเช่น โครงการโรงเรียนในสวน โครงการพลกิฟ้ืนผนืป่าด้วยพระ
บารมี โครงการชุมชนดูแลสวนสาธารณะ โครงการสวนสวยบึงใส โครงการเพาะพนัธ์ุไม้ ดอกไม้ประดับ โครงการ

อบรมพนักงานและชุมชนดูแลสวนสาธารณะ    

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงพืน้ที่สีเขยีวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2547 
 

www.themegallery.com751.47รวม     9.34  ตรม./ประชากร 1 คน ( พ.ย. 48 = 128,678 คน)

4.25เกาะกลางและบาทวถิี ถ.กลางเมือง13

7.22 เกาะกลางและบาทวถิี ถ.ศรีจันทร์12

1.75 เกาะกลางและบาทวถิี ถ.หลงัศูนย์ ฯ11

1 สวนหน้าธนาคารออมสิน10

20 หนองใหญ่9

1 หนองสะพงั8

3 สวนพระนครศรีบริรักษ์7

4 สวนบอนไซและสวนพระแม่ธรณี6

10 สวนบึงหนองยาว5

17 สวนรัชดานุสรณ์ และสวนจอมพล4

10 สวนประตูเมือง3

70 สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง2

603 สวนสาธารณะบึงแก่นนคร1

พืน้ที่(ไร่)เดมิเพิม่พืน้ที่สีเขียว ปี 2547ที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงพืน้ที่สีเขยีวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2548 
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193.07รวม     2.40 ตรม./ประชากร 1 คน ( พ.ย. 48 = 128,678 คน)

0.06โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีศาลปู่ เพลิงโนนชยั16

0.25โครงการปรับปรุงภูมิทศันห์นา้สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขก.15

0.25โครงการปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณพ้ืนท่ีบา้นพกัธนารักษจ์งัหวดัขอนแก่น14

0.25โครงการปรับปรุงภูมิทศันห์นา้ศูนยเ์รียนรู้ประจ าถ่ินชุมชนสามเหล่ียม13

10 โครงการปรับปรุงภูมิทศันโ์รงเรียนเทศบาลวดักลาง12

4.25 โครงการปรับปรุงภูมิทศันโ์รงเรียนเทศบาลคุม้หนองคู11

8.5 โครงการบึงหนองบอน10

10 โครงการปรับปรุงภูมิทศันส์วนขา้งโรงอาหาร มข.9

21 โครงการปรับปรุงภูมิทศันเ์กาะกลางถนนมิตรภาพสุดเขตเทศบาล8

8.76 โครงการปรับปรุงภูมิทศันเ์กาะกลางถนนมะลิวลัย์7

2โครงการปรับปรุงภูมิทศันส์วนขา้งพิพิธภณัฑข์อนแก่น6

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศันห์นา้เรือนจ ากลางขอนแก่น5

20 โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศันห์นา้วดัศรีสวา่งโนนทนั4

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศันว์ดัศรีแกว้3

10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศันส์วนประตูเมืองเฟส 22

19 โครงการปรับปรุงภูมิทศันบึ์งหนองแวงตราชู1

พืน้ที(่ไร่)โครงการเพิ่มพืน้ทีสี่เขียว ปี 2548ที่



 
 

ตารางแสดงพืน้ที่สีเขยีวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2549 
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50.77โครงการปลกูไมใ้หญใ่นบาทวถิี จ านวน  2,285ตน้13

215.71รวม     2.68 ตรม./ประชากร 1 คน (ปัจจบุนั 128,786 คน)

70โครงการปรับปรงุภมูทัิศนส์นามกฬีากลางขอนแกน่ (โดย อบจ.)12

40โครงการปรับปรงุสวนรม่เกลา้มหาวทิยาลยัขอนแกน่11

0.37โครงการปรับปรงุภมูทัิศนว์ดัวฒุาราม10

36โครงการปรับปรงุภมูทัิศนโ์รงเรยีนเทศบาลโนนชยั9

2โครงการกอ่สรา้งปรับปรงุภมูทัิศนป์ระตเูมอืงขอนแกน่8

4.65โครงการกอ่สรา้งปรับปรงุภมูทัิศนศ์าลหลกัเมอืงขอนแกน่7

5โครงการกอ่สรา้งปรับปรงุภมูทัิศนศ์นูยว์ทิยาศาสตรก์ลางแจง้6

1โครงการกอ่สรา้งปรับปรงุภมูทัิศนเ์ขาวงกต5

0.65โครงการกอ่สรา้งปรับปรงุภมูทัิศนศ์าลปูต่าครเูย็นหนองใหญ่4

1โครงการกอ่สรา้งปรับปรงุภมูทัิศนส์วนชมุชนเคหะ3

2.87โครงการกอ่สรา้งปรับปรงุภมูทัิศนข์า้งถนนกสกิรทุง่สรา้ง2

1.4โครงการกอ่สรา้งปรับปรงุภมูทัิศนร์อบโรงรับจ าน า1

พืน้ที(่ไร่)โครงการเพิ่มพืน้ทีสี่เขียว ปี 2549ที่

 
 

ตารางแสดงพืน้ที่สีเขยีวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2550 
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91.93รวม1.142 ตรม./ประชากร 1 คน  128,786 คน

11โครงการกอ่สรา้งปรับปรงุภมูทัิศนว์ดัป่าวเิวกธรรม4

83โครงการกอ่สรา้งปรับปรงุภมูทัิศนบ์งึทุง่สรา้งดา้นทศิเหนอื3

2.87โครงการกอ่สรา้งปรับปรงุภมูทัิศนว์ดัรอบบงึแกน่นคร2

0.06โครงการกอ่สรา้งปรับปรงุภมูทัิศนบ์รเิวณศาลเจา้พอ่มเหศกัดิ์1

พ้ืนท่ี(ไร่)โครงการโครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปี 2550ท่ี

 
 
 

ตารางแสดงพืน้ที่สีเขยีวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2551 
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1โครงการปรับปรงุภมูทัิศนศ์าลาชมุชนโนนทัน 2(ศาลาหนองไผ)่ 
ตามโครงการ ทล.ทญ.

5

40รวม 0.5 ตรม./ประชากร 1 คน  128,786 คน

30โครงการปลกูตน้ไม ้เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชนินีาถ

4

5รว่มปลกูตน้ไมก้บัส านักงานประมงจังหวดัขอนแกน่และป้องกนัภัย
เทศบาล

3

2ปลกูตน้ไมต้ะกกูบัชมรมขาโถกเถกแหง่ประเทศไทย2

2ปลกูตน้ไม ้(หญา้แฝก) รว่มกบัทหาร ม.พัน 61

พืน้ที(่ไร่)โครงการโครงการเพิ่มพืน้ทีสี่เขียว ปี 2551ที่

 
 



 
 

ตารางแสดงพืน้ที่สีเขยีวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2552 
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10 โครงการปลูกป่าลดโลกร้อนบึงทุ่งสร้าง  4

81.90 รวม

25.25โครงการโรงเรียนในสวน  สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วม ท ากจิกรรม รวม 4 กจิกรรม มี
โรงเรียนสังกดัเทศบาล เข้ารวม 8  แห่ง

3

40 โครงการปลูกไม้ยนืต้นในโครงการพลกิผนืผนืป่า ด้วยพระบารมี ณ บริเวณป่าดู่ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2

6.65โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนในเขตเทศบาล ตามโครงการเทศบาลเลก็ในเทศบาลใหญ่ 

จ านวน  24  ชุมชนและปรับปรุงพืน้ทีส่ านักงานป่าไม้
1

พืน้ที ่(ไร่)โครงการโครงการเพิ่มพืน้ทีสี่เขยีว ปี 2552ที่

 
 
 
 
 
 



แผนภูมิแสดงการเพิม่พืน้ที่สีเขยีว ปี 2548 - 2552    
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ตารางแสดงมาตรฐานเนือ้ทีส่วนสาธารณะต่อประชากรในประเทศต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีม่า : Park and Greenery Space Planning in a large City : Laboratory of 

Ueban Landscape Design, Nobura Masuda, Prefecture, College of 

Agriculture. 

 

 

ล าดับที ่ ประเทศ/เมือง พืน้ทีส่วนฯ/ประชากร คน   (หน่วย/ตร.ม.) 

1 มาตรฐานสากล 15.00 
2 สหรัฐอเมริกา 40 
3 องักฤษ 23 
4 เทศบาลนครขอนแก่น 17.16    (ปี 2552) 
5 เมก็ซิโก    15 
6 โปแลนด ์ 15 
7 สิงคโปร์ 10.90 
8 ญ่ีปุ่น 5.4 

9 มาเลเซีย 2.90 

10 ไทเป 0.40 



 

 

ตารางสรุปผลการเพิม่พืน้ทีสี่เขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
ทีส่ามารถลดโลกร้อน (ลดคาร์บอนมอนอกไซค์) ปี 2552 

 

ปี พ.ศ. จ านวนโครงการ พืน้ทีเ่พิม่ 
ตร.กม. 

อตัราการ/ลดคาร์บอน
มอนอกไซค์   

(กก./ปี) 

อตัราการ/ลดคาร์บอน
มอนอกไซค์สะสม   

(กก./ปี) 
อดีต-2547 13 1.20 52,663.0 52,663 

2548 16 0.30 13,140 65,803 
2549 13 0.345 15,111 80,914 
2550 4 0.147 6,438.60 87,353 
2551 5 0.064 2,765 90,118 
2552 4 0.131 5,737.80 95,856 
รวม 55 2.187 95,856  
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ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกดิผลส าเร็จ

1. พ้ืนท่ี จะตอ้งมีพ้ืนท่ีในการด าเนินการ
2. พนัธุ์ไม ้จะตอ้งเลือกพนัธุ์ไมท่ี้เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี 

ภูมิอากาศ
3. การดูแลรักษา จะตอ้งมีการดูแลรักษาท่ีดี มีการใหน้ ้า พรวน

ดิน ใส่ปุ๋ ย เพ่ือใหต้น้ไมมี้การเจริญเติบโต
4. การมีส่วนร่วม ถือวา่เป็นส่วนส าคญั ท่ีทุกคนจะตอ้งร่วมมือ

กนัไม่วา่จะเป็น การปลูกตน้ไมใ้นสวนหรือในบา้นเพ่ือเพ่ิม
จ านวนพ้ืนท่ีสีเขียว และในพ้ืนท่ีสาธารณะ ตอ้งสร้างจิตส านึก
ใหช่้วยกนัดูแล ไม่ท  าลายตน้ไมท่ี้มีอยูแ่ลว้
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