
โครงการปรับปรุงภูมทิศัน์บึงทุ่งสร้าง 
 
หลกัการละเหตุผล 
 จงัหวดัขอนแก่น เป็นศูนยก์ลางแห่งภาคอีสาน เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัในการพฒันาภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ด้วยลักษณะของภูมิประเทศ ท่ีตั้ งของจงัหวดัขอนแก่น ท่ีอยู่ก่ึงกลางของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และอยูใ่นเส้นทางเศรษฐกิจท่ีเช่ือมดา้นตะวนัออกจากเมืองดานงั ประเทศเวียดนาม 
ผา่นสะหวนันะเขต ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึงจงัหวดัขอนแก่น แลว้มุ่งสู่ตะวนัตก
ประเทศไทย โดยผา่นจงัหวดัพิษณุโลก สู่เมืองมะหละแหม่ง ประเทศพม่า  จงัหวดัขอนแก่นจึงกลายเป็น 
ฮบัหรือประตูของอินโดจีน ภายใตช่ื้อ East - West Corridor และนอกจากนั้นจงัหวดัขอนแก่น ยงัอยูบ่น
เส้นทางเศรษฐกิจส าคญัของภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงเช่ือมโยงเศรษฐกิจเหนือ -ใต ้สู่พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาค
ตะวนัออก (Eastern Sea Board: ESB)  และจงัหวดัขอนแก่นยงัเป็นศูนยร์วมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ในดา้นการบริหารงานราชการ ดา้นการศึกษา ดา้นเศรษฐกิจการลงทุน ดา้นการท่องเทียว และดา้นการ
คมนาคมขนส่ง ท่ีส าคญั 
 จากศกัยภาพขา้งตน้และความพร้อมของจงัหวดัขอนแก่น ดา้นส่ิงสาธารณูปโภค ท่ีมีโรงไฟฟ้า
พลังน ้ าเข่ือนอุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนน ้ าพอง ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตพลังงานท่ีสามารถ
สนบัสนุนการเจริญเติบโต ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นการพฒันาเมือง ส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวก 
จงัหวดัขอนแก่น มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี สามารถรองรับผูม้าเยือน โดยมีโรงแรมระดบัมาตรฐาน ถึง 
31 แห่ง ศูนยก์ารคา้ 5 แห่ง รวมถึงห้างสรรพสินคา้เซนทรัล ท่ีเป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุด ในภาค
อีสาน มีพื้นท่ีถึง 300,000 ตารางเมตร รวมไปถึงความพร้อมดา้นการศึกษา ท่ีมี มหาวิทยาลยัของรัฐและ
เอกชน มีนกัศึกษาและบุคลากรดา้นการศึกษามากกวา่ 20,000 คน ท าให้จงัหวดัขอนแก่นมีบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ สถานศึกษามีความพร้อมต่อการสนับสนุนด้านวิชาการในการพฒันาเมือง  ส าหรับด้านการ
สาธารณสุข ขอนแก่นเป็นศุนย์กลางด้านการรักษาพยาบาล มีความพร้อมด้านการแพยท์สูง โดยมี
โรงพยาบาลของรัฐ ขนาดใหญ่ ถึง 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น 
ซ่ึงแต่ละแห่งมีจ านวนเตียงท่ีสามารถรองรับผูป่้วยไดม้ากกว่า 1,000 เตียง ทั้งยงัมีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั มี
บุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญสูง มีมาตรฐานทดัเทียมกบัโรงพยาบาลหลกัในกรุงเทพ และมี
ศกัยภาพทางเทคโนโลยสูีงกวา่ โรงพยาบาลต่างๆ ของประเทศเพื่อนบา้นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 

ส าหรับดา้นประวติัศาสตร์และการท่องเท่ียว จงัหวดัขอนแก่น เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูต่รงกลางของ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปรากฏหลกัฐานทางดา้นประวติัศาสตร์ และมนุษยวิทยาวา่ อาณาเขตจงัหวดั
ขอนแก่นเคยเป็นดินแดนท่ีมีผูค้นอาศยัตั้งบา้นเรือนอยู่เจริญรุ่งเรือง มีอารยธรรมสูงส่งมาก่อนสมยั
ประวติัศาสตร์ และคาบเก่ียวกบัสมยัประวติัศาสตร์ ท าให้ขอนแก่นเป็นเมืองท่ีมีมรดกทางวฒันธรรมของ
ชนชาติโบราณมากมาย ดงัปรากฏร่องรอยให้เห็นอยูใ่นปัจจุบนั เช่น ภาพเขียนสีท่ีถ ้ าฝ่ามือแดง อ าเภอภู
เวียง เมืองโบราณสมยัทวาราวดีท่ีอ าเภอชุมแพ เสมาหินท่ีเมืองชยัวาน อ าเภอมญัจาคีรี  และศาสนสถาน



สมยัขอมท่ีอ าเภอเปือยนอ้ย จดัเป็นปราสาทหินท่ีมีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ท่ีพบในจงัหวดัขอนแก่น และอยูใ่น
สภาพสมบูรณ์มาก ขอนแก่น เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียว ทั้ งทางธรรมชาติ และ
โบราณสถานมากมาย มีความเจริญรุ่งเรืองในดา้นต่างๆ  มีวฒันธรรม และประเพณีต่างๆ มีผลิตภณัฑ์
พื้นบา้นท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวและผูม้าเยอืน เช่น ผา้ไหมมดัหม่ีท่ีอ าเภอชนบท นอกจากน้ียงั
มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม และสะดวกในการคมนาคมตลอดปี 

จากภูมิประเทศท่ีตั้ง จากศกัยภาพดา้นต่างๆ และส่ิงอ านวยความสะดวก รวมถึงความพร้อมใน
ดา้นต่างๆของจงัหวดัขอนแก่นท่ีกล่าวมา  ท าให้ขอนแก่นมีการเจริญเติบโตแบบกา้วกระโดด ในขณะท่ี
การพฒันาเมือง ยงัเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามก าลงัศกัยภาพและงบประมาณท่ีจ ากดั  
ท าให้ขณะน้ีรวมถึงในอนาคต ขอนแก่นตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาเมืองท่ีไม่สมดุลกบั
การเติบโต เช่นเดียวกบัเมืองหลกัในภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ เช่นปัญหาความแออดัของชุมชน ปัญหา
การจราจรท่ีติดขดั ปัญหาน ้าท่วมท่ีเกิดจากการขยายตวัของชุมชนรุกล ้าปิดกั้นทางระบายน ้ าตามธรรมชาติ 
และปัญหาดา้นมลพิษ ดา้นขาดพื้นท่ีสีเขียวและการปรับปรุงภูมิทศัน์ของเมือง และจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  
ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  

ดงันั้น การพฒันาเมืองท่ีย ัง่ยืน ตอ้งควบคู่ไปกบัการให้ความส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นพื้นท่ีสี
เขียว ด้านการปรับปรุงภูมิทศัน์เมือง เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีมาตรฐานท่ีดีข้ึน “โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงทุ่งสร้าง” จึงเป็นโครงการท่ีสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี สร้างพื้นท่ีสีเขียว     ท่ีอยู่ใจกลาง
เมืองขนาดใหญ่ รวมถึง ยงัเป็นการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของบึงทุ่งสร้าง
อย่างเป็นระบบ  สามารถพฒันาให้เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวและพื้นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีส าคญัของ
จงัหวดัขอนแก่นและของภูมิภาค สามารถพฒันาเป็นจุดรองรับ การกกัเก็บน ้ า ช่วยป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม 
ช่วยระบายน ้าในเขตเมืองและพื้นท่ีโดยรอบ  
 
วตัถุประสงค์     

1. เพื่ออนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของบึงทุ่งสร้าง 
2. เพื่อพฒันาบึงทุ่งสร้างใหเ้ป็นศูนยก์ลางท่องเท่ียวและพื้นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีส าคญัของ

จงัหวดัขอนแก่นและของภูมิภาค 
3. เพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีแกไ้ขปัญหาระบบรองรับ – กกัเก็บน ้า ป้องกนัน ้าท่วมในเขตเมืองและพื้นท่ี

โดยรอบ 
4. เพื่อพฒันาการใชพ้ื้นท่ีบริเวณบึงทุ่งสร้าง ใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ พร้อมทั้งการควบคุม

ป้องกนัมิใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้ม ในอนาคต 
 

5. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว สร้างภูมิทศัน์เมือง ให้น่าอยู ่สวยงาม  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหคุ้ณภาพ
ชีวติของประชาชนดีข้ึน 



 
เป้าหมาย  
 ปรับปรุงพฒันาภูมิทศัน์บึงทุ่งสร้าง พื้นท่ี ทั้งหมด 1,534.81 ไร่ แยกเป็นพื้นดิน 316.31 ไร่พื้นน ้ า 
1,218.80 ไร่ ภายใตแ้นวคิด “คงสภาพบึงน ้ าสาธารณะประโยชน์ ท่ีเอ้ือต่อกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดย
ค านึงถึงการรักษาสภาวะสมดุล ทั้งทางดา้นกายภาพ ชีวภาพ ชุมชนและเสน่ห์ของหนองน ้ าธรรมชาติ” 
โดยแบ่งการพฒันาพื้นท่ีเป็นไปตามกิจกรรมดงัน้ี 

1. ก าหนดใหมี้พื้นท่ีสวนสาธารณะ เพื่อรองรับกิจกรรชุมชนระดบัเมือง เนน้ดา้นกิจกรรม
ประเภทสร้างเสริมปัญญา การแสดงออกของประชาคมเมือง เป็นสถานท่ีใหข้อ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบับึงทุ่งสร้างในดา้นต่างๆ นอกจากน้ีอาจจดัพื้นท่ีให้เช่าส าหรับประกอบกิจการ เพื่อ
เป็นการหารายไดบ้  ารุงพื้นท่ี 

2. ก าหนดใหมี้พื้นท่ีสงวนรักษาเพื่อเป็นแนวกนัชน (Buffer) ใหก้บัเขตอาศยัของนกน ้าท่ีอาจจะ
มีข้ึนในอนาคต กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตอ้งเป็นกิจกรรนนัทนาการ (Passive Activities) ท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดมลพิษทางเสียงอนัส่งผลกระทบต่อการอยูอ่าศยัของนกน ้า 

3. ก าหนดพื้นท่ีส าหรับกิจกรรออกก าลงักายและพกัผอ่นหยอ่นใจ (Active & Passive 
Activities) ของชุมชน มีกิจกรรประเภทกีฬาทางน ้า และออกก าลงักายประเภท Extreme 
Sport  เพื่อชุมชนเมือง 

4. ก าหนดใหมี้พื้นท่ีส าหรับการพกัผอ่นตกปลา โดยเฉพาะใหมี้พื้นท่ีรองรับ ส าหรับการท า
ประมงพื้นบา้น (ยกยอ)ทั้งน้ีมีการเตรียมการป้องกนัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึน
ดว้ย 

5. ก าหนดใหมี้พื้นท่ีศึกษาธรรมชาติท่ีต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีชุ่มน ้า (Wetland) ซ่ึงเป็นแหล่งใหค้วามรู้
เก่ียวกบัระบบนิเวศน์แก่นกัเรียน นกัศึกษาและประชาชนผูส้นใจ อนัจะเป็นการกระตุน้ให้
เกิดความรักความหวงแหนในธรรมชาติอยา่งมีระบบ 

 
วธีิด าเนินการ 

1. จดัประชุมสภาเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
2. จา้งออกแบบและควบคุมงาน 
3. จา้งเหมาก่อสร้าง 

 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ใชร้ะยะเวลาด าเนินการตามโครงการทั้งส้ิน 3 ปี 
 
 



งบประมาณ  
 1. ค่าจา้งออกแบบ   จ  านวนเงิน 22,376,732.50 บาท 
 2. ค่าก่อสร้างประกอบดว้ย บริเวณสวนสาธารระจุดท่ี 1 บริเวณส่วนส่งเสริมการท่องเท่ียว บริเวณ
สวนสาธารณะจุดท่ี 2 บริเวณค่ายพกัแรมเยาวชน บริเวณสวนแสดงพนัธ์ุไมพ้ื้นท่ีชุมน ้า บริเวณสวนสัตว ์ 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,270,000,000 บาท 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. มีการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของบึงทุ่งสร้าง 
2. ท าใหพ้ฒันาบึงทุ่งสร้างให้เป็นศูนยก์ลางท่องเท่ียวและพื้นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีส าคญั 

ของจงัหวดัขอนแก่นและของภูมิภาค 
3  สามารถใชเ้ป็นพื้นท่ีแกไ้ขปัญหาระบบรองรับ – กกัเก็บน ้า ป้องกนัน ้าท่วมในเขตเมือง 

และพื้นท่ีโดยรอบ 
4 . สามารถพฒันาการใชพ้ื้นท่ีบริเวณบึงทุ่งสร้าง ใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ พร้อมทั้ง 

การควบคุมป้องกนัมิให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้ม ในอนาคต 
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โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บึงทุ่งสร้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่น
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คันดินเดิม

คันดินเดิม

คันดินเดิม

พืน้ที่กางเต็นท์
พักแรม

ลานแอโรบคิ เวทกีลางแจ้ง

ลานผู้ สูงอายุ

สนามเปตอง
อาคารบริการ
สนามเด็กเล่น
Street basketball

คนัดินเดิม

ลานกีฬา x game 

สถานีออกก าลังกาย
12 สถานี
ลานเอนกประสงค์

ส่วนบริการ

ทางจักรยาน
แนวเรียงหนิ

ฐานฝึกสมรรถภาพ

เวทกีลางแจ้ง
ศลิปวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์ประมง
พืน้บ้าน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น า้จืด

ลานถ่ายรูป

ประติมากรรมส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิสะพานคนเดิน

สวนไม้ตัดแต่ง
แนวเรียงหนิ

สวนนิทานพืน้ถิ่น

อาคารพิพิธภัณฑ์เด็ก
สนามเด็กเล่น

สะพาน
พืน้ที่เล่นน า้

ชายหาด

ร้านค้า ร้านอาหาร
ป้ายส่วน
ท่องเที่ยว

สนามบาส

สระว่ายน า้

สนามเทนนิส

อาคารเดิม

สถานีออกก าลังกาย 12 สถานี

ลานฟิตเนสกลางแจ้ง

สถานีออกก าลังกายส าหรับผู้ สูงอายุ

ส่วนสวนสัตว์

ส่วนจัดแสดง
พรรณไม้

ไม้ดอก

อาคารนิทรรศการ
 ป้าย,น า้พุ

ทางเดินศกึษาธรรมชาติ

ส่วนจัดแสดงพรรณไม้

ลานแสดง
กิจกรรมรอบกองไฟ

อาคารบริการค่ายพักแรม

สนามฟุตซอลในร่ม
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โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บึงทุ่งสร้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่น

ส่วนสวนสาธารณะระยะที่ 1 Key Plan

สนามฟุตซอลกลางแจ้ง
สนามบาสฯ

วอลเลย์บอลชายหาด

สระว่ายน า้

สนามเทนนิส

กิจกรรมเดิม

สถานีออกก าลังกาย 12 สถานี

ลานฟิตเนสกลางแจ้ง

สถานีออกก าลังกายผู้ สูงอายุ

ลานแอโรบคิทางจักรยาน

ลานแอโรบิค สนามฟุตซอล

สนามเทนนิส

ฟิตเนสกลางแจ้งสถานีออกก าลังกายคนชรา

วอลเลย์บอลชายหาด

 
 

ลานถ่ายภาพ

พิพิธภัณฑ์
สัตว์น า้จืด

เวทกีลางแจ้ง

ร้านค้า

หาดทราย

พืน้ที่เล่นน า้

เต็นท์ผ้าใบ

ศนูย์เรียนรู้

ลานวัฒนธรรม

เรียงหนิรอบ

ป้ายส่วน
ท่องเที่ยว

ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิ

ส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยว
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เจ้าแม่กวนอิม

ลานถ่ายภาพ

Key Plan

แนวขอบเขต
พืน้ที่เล่นน า้

สนามเด็กเล่น

สวนนิทาน
พืน้บ้าน

สวนไม้ตัดแต่งเป็นลายผ้า
ทอของอีสาน

วัดสระหงส์ ชัยภูมิ

ฮ่องกง

พิพิธภัณฑ์
ประมงพืน้บ้าน

พระใหญ่เข่ืองในอุดร

สวนน า้

ลานสักการะ
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พิพิธภัณฑ์สัตว์น า้จืด

พิพิธภัณฑ์ประมงพืน้บ้าน

กิจกรรมการสาธิตประมงพืน้บ้าน
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ส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลานวัฒนธรรม

ศนูย์เรียนรู้

สนามเด็กเล่น

สวนน า้
สวนไม้ตัดแต่งลายผ้าทอพืน้ถิ่น สถาปัตยกรรมและ

ส่ิงตกแต่งแบบพืน้บ้าน

สวนวรรณกรรมพืน้บ้าน
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ส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยว

เรียงหนิใหญ่รอบเกาะ

หาดทรายและรูปแบบการกันพืน้ที่ส าหรับเล่นน า้
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ทศันียภาพโครงการบริเวณส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

ป้ายสวนสาธารณะ 2

สถานีออกก าลังกาย 12 สถานี

ลานกีฬา x game

Street  Basketball

สนามเด็กเล่น

อาคารบริการ
เปตอง

ศาลา

เวที
ลานแอโรบคิ
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Key Planส่วนสวนสาธารณะระยะที่ 2

สนามเด็กเล่น

สถานีออกก าลังกาย 

ลานกีฬา x’game
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ส่วนสวนสัตว์ Key Plan

คอกเก็บม้ากับกวาง

จัดแสดงม้าแคระ

จัดแสดงฟลามิงโก

จัดแสดง
กวางเลีย้ง

สนามเด็กเล่น

หมู แพะ 
แกะ กระต่าย

สัตว์เลือ้ยคลาน
เช่น งู กิง้ก่า

แสดงพันธ์ุลิง

ซุ้ม
ประตูทางเข้า

กรงนกเดิม

ศาลาพักผ่อน

ซุ้มประตูทางเข้า

สัตว์เลือ้ยคลาน

ม้าแคระ

หมู

นกฟลามิงโก้

แพะ

 


