
การจัดทำผังเฉพาะ

เมืองต3นแบบ TOD

ในพ้ืนท่ีจังหวัด

ขอนแกBน
วันอังคารท่ี 22 กรกฎาคม 2562 

เวลา 08.00-12.00 น.

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกBน



ลำดับการนำเสนอ

1. สรุปผลการประชุมคร้ังที่ผBานมา

(18 มิ.ย. 2562)

2. สรุปศักยภาพ บทบาท และวิสัยทัศนX     

การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแกBน

3. แนวคิดการพัฒนาเมืองต3นแบบ และผัง

ทางเลือก (Conceptual Plan 1-2-3)



1. สรุปผลการประชุมท่ีผBานมา
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กลุBมที่ 1 ประชาชนและเจ3าของที่ดินในพื้นที่ศึกษาภายในระยะ …

กลุBมที่ 2 ผู3ประกอบการพัฒนาพื้นที่ บริษัทพัฒนาเมือง หอการค3า…

กลุBมที่ 3 ผู3ประกอบการขนสBง บริษัทขนสBง กลุBมบริการรถสองแถว …

กลุBมที่ 4 หนBวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข3องกับการพัฒนาเมือง ระบบ…

กลุBมที่ 5 หนBวยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล3อม / ประมง / ปnาไม3 

ผู3เข3ารBวมประชุมกลุBมยBอย ครั้งท่ี 1 63 คน



ประเด็นสำคัญ

1. พัฒนาพ้ืนท่ีให3มีความหลากหลาย (Mix use) + 

ศูนยXกลางโลจิสติกสX + ศูนยXกลางเศรษฐกิจการลงทุน 

การค3า และการประชุม

2. พัฒนาทัศนียภาพของเมือง + เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลาน

กิจกรรม + อนุรักษXแหลBงน้ำ + เอกลักษณX ศิลปะ 

วัฒนธรรม

3. พัฒนาระบบคมนาคมให3เกิดความเช่ือมโยง + ระบบ

สัญจรเสริม (Feeder)

4. พัฒนา + ปรับปรุง + เพ่ิมพ้ืนท่ีทางเท3าเพ่ือเพ่ิมการ

เช่ือมตBอระบบสัญจรโดยเท3า



ประเด็นสำคัญ

5. สนับสนุนเป}นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) + 
ศูนยXกลางการแพทยX + พลังงานทางเลือก (Solar 

Cell) + ลดป�ญหามลพิษ

6. สร3างความปลอดภัย (กลางวัน / กลางคืน)
7. พัฒนาระบบน้ำเสีย / ขยะมูลฝอย

8. แก3ป�ญหาความหนาแนBนของปริมาณจราจร
บริเวณหน3าโรงเรียน (เช3า/เย็น)

9. พัฒนาในท่ีดินของรัฐและเอกชนพร3อมกัน + 

ออกแบบเพื่อคนทุกกลุBม



พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ และพื้นท่ีเหมาะสมในการพัฒนา



พ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขอนแกBน (รัศมี 500 ม. – 1 กิโลเมตร)

ภาพรวมความต3องการ
การพัฒนาพ้ืนท่ี

เมืองขอนแกBนเป}นเมืองต3นแบบใน
ทุกๆ ด3าน มีพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการ

ระด ับเม ือง เช ื ่ อมโยงระหว Bางการ

คมนาคมขนสBงอื่นๆ เพื่อประหยัดเวลา

ในการเดินทาง



สรุปผลแบบสอบถาม การประชุมประชาชน 

TOD ขอนแกBน คร้ังท่ี 1
วันอังคารท่ี 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ โรงแรม AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre จังหวัดขอนแกBน



สBวนท่ี 1 ข3อมูลท่ัวไป

ร3อยละผู3ตอบแบบสอบถาม

62.5% 37.5%

จำนวนผู3ตอบ 152 คน
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สBวนท่ี 2 ลักษณะการเดินทางในป�จจุบัน

79.61%

5.92%

13.16%

1.32%อื่นๆ

รถยนตXสBวน

บุคคล

จักรยานยนตX

รถโดยสารประจำ

ทาง

ยานพาหนะท่ีนิยมใช3

80.26%

11.18%

1.32%

5.92%

1.32%

ประจำทุกวัน

2-3 คร้ัง/สัปดาหX

เดือนละ 1 คร้ัง

ไมBแนBนอน

อ่ืนๆ

ความถ่ีในการเดินทางไปสถานท่ีตBางๆ



สBวนท่ี 3 ความคิดเห็นตBอการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานีขอนแกBน 
ในระยะรัศมี 3 กิโลเมตร

ผลประโยชนXท่ีคาดวBาจะได3รับ

อันดับ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิต

อันดับ 2 ดึงดูดการลงทุน

อันดับ 3 เสริมสร3างความเข3มแข็งทางเศรษฐกิจ

อันดับ 4 สนับสนุนการทBองเท่ียว

ความจำเป}น
ในการพัฒนา

มาก 90.8%

ปานกลาง 6.6%

น3อย 2.6%



สBวนท่ี 3 ความคิดเห็นตBอการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานีขอนแกBน 
ในระยะรัศมี 3 กิโลเมตร

อันดับ 1 รBวมทุนระหวBางภาครัฐและภาคเอกชน

อันดับ 2 ภาคเอกชน

อันดับ 3 ภาครัฐ

การลงทุนพัฒนา

กรรมสิทธิ์ท่ีดิน

พัฒนาในท่ีดินของรัฐ 55% พัฒนาในท่ีดินของเอกชน 45%



สBวนท่ี 3 ความคิดเห็นตBอการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานีขอนแกBน 
ในระยะรัศมี 3 กิโลเมตร

วิสัยทัศนX / เอกลักษณX / จุดเดBนในการพัฒนา

อันดับ 1 ศูนยXกลางพาณิชยกรรม การค3า การลงทุน ระดับภูมิภาค

อันดับ 2 ศูนยXกลางความเป}นวัฒนธรรมภาคอีสาน

อันดับ 3 พ้ืนท่ีเรียนรู3ด3านนวัตกรรมและศูนยXกลางด3านความคิดสร3างสรรคX



ความต3องการการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานีขอนแกBน

อันดับ 1 : พัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ

การเดินทาง การใช3พลังงานสะอาด ได3แกB การ

สBงเสริมจุดจอดรถสาธารณะ พ้ืนท่ีสาธารณะ 

จุดชารXจรถยนตXพลังงานไฟฟ�า

อันดับ 2 : พัฒนาการเช่ือมโยงกิจกรรมและ

สถานท่ีสำคัญ เพ่ือเป}นจุดกระจายคนสูBพ้ืนท่ี

กิจกรรมโดยรอบ

อันดับ 3 : พัฒนาการเช่ือมโยงวัฒนธรรมอีสาน

ด3วยพ้ืนท่ีรวมกิจกรรมระดับจังหวัดและระดับ

ชุมชน



ความต3องการการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานีขอนแกBน

อันดับ 4 : พัฒนาพ้ืนท่ีโลBงวBางเพ่ือเป}นแหลBง

นันทนาการ รองรับเมืองสุขภาวะ
อันดับ 5 : สร3างศูนยXการประชุมและจัดแสดงสินค3า และ

การทBองเท่ียวระดับนานาชาติ

อันดับ 6 : สร3างศูนยXการประชุม และนำเสนอ

ผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และ

ให3บริการด3านสาธารณสุขระดับภูมิภาค



ขอบเขตพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาพื้นท่ี
โดยรอบสถานีขอนแกBน

3 km.

สถานีทBาพระ

สถานีสำราญ

ขอบเขตท่ีได3จาก

แบบสอบถาม



2. สรุปศักยภาพ บทบาท และวิสัยทัศนXการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกBน

เมืองศูนยXกลางการค3า-

การลงทุนระดับภูมิภาค 

(REGIONAL 
COMMERCIAL AND 

MICE OF NORTH-

EAST) 

ศูนยXกลางการแพทยX 

การศึกษา ศูนยXการ

ประชุมและการพัฒนา
นวัตกรรมระดับนานาชาติ 

(SMART CITY AND 

INNOVATION CENTER)

เมืองนBาอยูBและการ

พัฒนาโครงขBายการ

เดินทางอยBางย่ังยืน
(SUSTAINABLE 

TRANSPORTATION 

AND LIVABLE CITY)

ศูนยXกลางการค3า การบริการ พาณิชยกรรม
และการลงทุนกลุBมพื้นที่ภาคอีสาน สBงเสริมการพัฒนา

ด3านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สูBการเป}น Smart City 

และ MICE City เพ ื ่ อยกระด ับส ู B การ เป }น เม ือง

การแพทยX การศึกษา และการพัฒนานวัตกรรมระดับ

นานาชาติลดการใช3ทรัพยากร เน3นการพัฒนาด3าน
พลังงานทดแทน และการเชื ่อมตBอพื ้นที ่เมืองด3วย

โครงขBายคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ



รBาง ผังเมืองรวมเมืองขอนแกBน พ.ศ. 256x

กำล
ังดำ

เนินการ
ปรับปรุง

ยังไ
มBมีผลบั

งคับ
ใช3ตาม

กฎหมาย

11 ประเภทการใช3ประโยชนXท่ีดิน



การใช3ประโยชนXที ่ดินใน
ระยะ 3 ก ิโลเมตร จาก

สถานีรถไฟขอนแกBน

ย.3 ย.4 พ.1 พ.2

FAR 2 3 6 8

OSR 70% 70% ไมBน3อย

กวBาข้ันต่ำ 

พรบ.
ควบคุม
อาคาร

ไมBน3อย

กวBาข้ันต่ำ 

พรบ.
ควบคุม
อาคาร

BCR 30% 30% - -

ISR 50% 50% 50% 50%

รBาง ผังเมืองรวมเมืองขอนแกBน 

พ.ศ. 256x



บทบาทสำคัญของขอนแกBน

• เมืองศูนยXกลางการคมนาคมและโลจิสติกสX

ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-

ตะวันตก (EWEC)

• เมืองศูนยXกลางเช่ือมโยง สปป.ลาว กับ

ภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ

• ศูนยXกลางการค3าและบริการระดับอนุภาค



ศักยภาพระบบคมนาคมขนสBง

ระบบรถไฟ



ศักยภาพระบบคมนาคมขนสBง

โครงขBายระบบ LRT



ศักยภาพระบบคมนาคมขนสBง

โครงขBายระบบขนสBงสาธารณะ



ศักยภาพภาคประชาสังคม

มีการรวมกลุBมเพื่อพัฒนาโครงสร3าง
พื้นฐานของจังหวัดอยBางเข3มแข็ง



ขอบเขตท่ีได3จาก
แบบสอบถาม
(ประชุมประชาชน)

ขอบเขตท่ีเสนอแนะ
(ระยะ 3 กิโลเมตร)

3 km.

การกำหนดขอบเขต

สถานีท่าพระ

สถานีสําราญ



เกณฑXพิจารณาขอบเขต

ระยะจูงใจ
ระยะเดินเท3า 10 นาที 

/ รัศมี 800 เมตร คิด

เป}นพ้ืนท่ีประมาณ 

0.81 ตร.กม.

การใช3ท่ีดิน
แบบเข3มข3น
ระยะเดินเท3า 5 นาที 
/ รัศมี 500 เมตร คิด

เป}นพ้ืนท่ีประมาณ 
0.51 ตร.กม.

ระยะประสิทธิผล
ระยะเดินเท3า 3 นาที 
/ รัศมี 250 เมตร 

คิดเป}นพื้นท่ี
ประมาณ 0.09 ตร.

กม.



3 km.

การกำหนดขอบเขต

สถานีท่าพระ

สถานีสําราญ

NK 
พื้นท่ีศึกษาเมืองต3นแบบ

(ระยะ 800 เมตร)



“วิสัยทัศนX” ของ TOD ขอนแกBน

Innovation

Smart
City

Innovative and Sustainable City with Connecting Points for
People, Information and Businesses 

Intermodal connection 
to secure good access 
for every people

Inclusive and innovative 
public services 
supported by ICT 

MICE (Sharing Knowledge)
Good Access 
to various 
services

Clusters of 
regional 
branches and 
service facilities

Education and 
R&D

Khon Kaen
TOD

Access to All

เมืองศูนยXกลางการค3า-การลงทุน

ระดับภูมิภาค 

(REGIONAL COMMERCIAL 
AND MICE OF NORTH-

EAST) 

ศูนยXกลางการแพทยX การศึกษา 

ศูนยXการประชุมและการพัฒนา

นวัตกรรมระดับนานาชาติ 
(SMART CITY AND 

INNOVATION CENTER)

เมืองนBาอยูBและการพัฒนาโครงขBายการ

เดินทางอยBางย่ังยืน

(SUSTAINABLE TRANSPORTATION 
AND LIVABLE CITY)

นวัตกรรมและบริการสาธารณะ

ท่ีครอบคลุมท่ีสนับสนุนโดย ICT
การเช่ือมตBอการเปล่ียนถBายการ

เดินทางท่ีสามารถเข3าถึงได3ทุกคน

การเข3าถึงบริการตBางๆ

อยBางมีประสิทธิภาพ



ป�จจัยหลักในการพัฒนาและแนวคิดการจัดทำผังทางเลือก

การพัฒนาแบบปกติ การพัฒนาแบบคBอยเป}นคBอยไป การพัฒนาแบบข้ันสุด

ภาพรวมแนวคิดการพัฒนา

พื้นท่ีโดยรอบสถานีขอนแกBน

ตามการพัฒนาปAจจุบัน การพัฒนา TODและชุมชนเมืองใหมM เพ่ือเชื่อมตMอ

การพัฒนาพ้ืนท่ีศูนยTกลางเศรษฐกิจใหมM (New CBD)

เชื่อมตMอและพัฒนาพ้ืนท่ีศูนยTกลางเศรษฐกิจใหมM (New 

CBD) ด]วยนวัตกรรมและบริการสาธารณะ

ข3อจำกัดและแนวโน3มการ

พัฒนาพื้นท่ี

รถไฟความเร็วสูงและ LRT สาย

สีแดง (สำราญ-ทMาพระ)
• พัฒนาโครงสร]างพ้ืนฐานและการเดินทาง โดยเน]นการใช]พลังงานสะอาด 

• เพ่ิมความสามารถในการเข]าถึงโครงสร]างพ้ืนฐานของเมืองอยMางมีประสิทธิภาพ

• สMงเสริมการอยูMอาศัยท่ีมีสภาพแวดล]อมท่ีดีและสุขภาวะท่ีดี 
• การพัฒนาโครงการ LRT สายสีแดง เพ่ือเชื่อมตMอระหวMาง สำราญและทMาพระ 

ระบบขนสBงมวลชนรอง

(Feeder Transport)

รถสาธารณะภายในพ้ืนท่ี และ

โครงการ LRT

• ระบบขนสMงสาธารณะท่ีรองรับการ

เดินทางจาก สถานีรถไฟความเร็วสูงและ

LRT 
• เพ่ิมเส]นทางการเดินเท]าและทางจักรยาน

ศูนยTรวมการเปลี่ยนถMายการเดินทางหลายรูปแบบ ด]วยระบบ

ขนสMงมวลชนภายในพ้ืนท่ี 

• รถโดยสารสาธารณะ เชMน city bus LRT แท็กซ่ี สองแถว 
• พ้ืนท่ีจอดแล]วจร

• การเดินทางอัจฉริยะในระยะ 1 กิโลเมตร

พื้นท่ีพาณิชยกรรมการค3า

และการบริการ

ตามการพัฒนาปAจจุบัน • พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมM เพ่ือรองรับการเปwน

ศูนยTกลางด]านพาณิชยกรรม การบริการ 

และการศึกษา 

• พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมM เพ่ือรองรับการเปwนศูนยTกลางด]าน

พาณิชยกรรม การบริการ การศึกษา และนวัตกรรม

• พ้ืนท่ีธุรกิจ ศูนยTการประชุม และการศึกษา ท่ีเชื่อมตMอกับ
รถไฟความเร็วสูง 

ท่ีอยูBอาศัย

ตามการพัฒนาปAจจุบัน • ท่ีอยูBอาศัยหนาแนBนปานกลาง ท่ีรองรับ

การพัฒนาเมืองด]านทิศตะวันออกและ

ตะวันตกของสถานีรถไฟความเร็วสูง

• ท่ีอยูBอาศัยหนาแนBนมาก ท่ีรองรับการพัฒนาเมืองด]านทิศ

ตะวันออกและตะวันตกของสถานีรถไฟความเร็วสูง

ส่ิงอำนวยความสะดวกตBางๆ
ตามการพัฒนาปAจจุบัน • พัฒนาพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม การค]าและการ

บริการ การศึกษา เพ่ือรองรับการเปwน

พ้ืนท่ีศูนยTกลางเศรษฐกิจใหมM 

• พัฒนาด]านการเปwนยMานurban shopping complex 

ศูนยTกลางพาณิชกรรม การค]า การบริการ ในระดับ Hi-End



3. แนวคิดในการพัฒนาเมืองต3นแบบและผังทางเลือก
CONCEPTUAL PLAN : SMART AND INNOVATION CITY



3. แนวคิดในการพัฒนาเมืองต3นแบบและผังทางเลือก
ZONING



3. แนวคิดในการพัฒนาเมืองต3นแบบและผังทางเลือก
CIRCULATION AND MASS TRANSIT



การพัฒนาแบบปกติ

ภาพรวมแนวคิดการ

พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบ
สถานีขอนแกBน

ตามการพัฒนาปAจจุบัน

ข3อจำกัดและแนวโน3ม

การพัฒนาพ้ืนท่ี

รถไฟความเร็วสูงและ LRT 

สายสีแดง (สำราญ-ทMาพระ)

ระบบขนสBงมวลชนรอง

(Feeder Transport)

รถสาธารณะภายในพ้ืนท่ี 

และโครงการ LRT

พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม

การค3าและการบริการ

ตามการพัฒนาปAจจุบัน

ท่ีอยูBอาศัย ตามการพัฒนาปAจจุบัน

ส่ิงอำนวยความสะดวก

ตBางๆ

ตามการพัฒนาปAจจุบัน

ผังทางเลือกท่ี 1 : การพัฒนาแบบปกติ



ภาพรวมแนวคิด

การพัฒนาพื้นท่ี

โดยรอบสถานี
ขอนแกBน

การพัฒนา TOD และชุมชนเมืองใหมM

เพ่ือเชื่อมตMอการพัฒนาพ้ืนที่ศูนยTกลาง
เศรษฐกิจใหมM (New CBD)

ข3อจำกัดและ

แนวโน3มการ

พัฒนาพื้นท่ี

• พัฒนาโครงสร]างพ้ืนฐานและการเดินทาง โดย

เน]นการใช]พลังงานสะอาด 

• เพ่ิมความสามารถในการเข]าถึงโครงสร]าง
พ้ืนฐานของเมืองอยMางมีประสิทธิภาพ

• สMงเสริมการอยูMอาศัยท่ีมีสภาพแวดล]อมท่ีดีและ

สุขภาวะท่ีดี 

• การพัฒนาโครงการ LRT สายสีแดง เพ่ือ

เชื่อมตMอระหวMาง สำราญและทMาพระ 

ระบบขนสBง

มวลชนรอง

(Feeder 
Transport)

• ระบบขนสMงสาธารณะท่ีรองรับการเดินทางจาก 

สถานีรถไฟความเร็วสูงและ LRT 

• เพ่ิมเส]นทางการเดินเท]าและทางจักรยาน

พื้นท่ีพาณิชยก

รรมการค3าและ

การบริการ

• พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมM เพ่ือรองรับการเปwน

ศูนยTกลางด]านพาณิชยกรรม การบริการ และ

การศึกษา 

ท่ีอยูBอาศัย

• ท่ีอยูBอาศัยหนาแนBนปานกลาง ท่ีรองรับการ

พัฒนาเมืองด]านทิศตะวันออกและตะวันตก

ของสถานีรถไฟความเร็วสูง

สิ่งอำนวยความ

สะดวกตBางๆ

• พัฒนาพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม การค]าและการ

บริการ การศึกษา เพ่ือรองรับการเปwนพ้ืนท่ี

ศูนยTกลางเศรษฐกิจใหมM 

ผังทางเลือกท่ี 2 : การพัฒนาแบบคBอยเป}นคBอยไป



การพัฒนาแบบขั้นสุด

ภาพรวมแนวคิด

การพัฒนาพื้นท่ี

โดยรอบสถานี
ขอนแกBน

เชื่อมตMอและพัฒนาพ้ืนที่ศูนยTกลาง

เศรษฐกิจใหมM (New CBD) ด]วยนวัตกรรม
และบริการสาธารณะ

ข3อจำกัดและ

แนวโน3มการ

พัฒนาพื้นท่ี

• พัฒนาโครงสร]างพ้ืนฐานและการเดินทาง โดย

เน]นการใช]พลังงานสะอาด 

• เพ่ิมความสามารถในการเข]าถึงโครงสร]าง
พ้ืนฐานของเมืองอยMางมีประสิทธิภาพ

• สMงเสริมการอยูMอาศัยท่ีมีสภาพแวดล]อมท่ีดีและ

สุขภาวะท่ีดี 

• การพัฒนาโครงการ LRT สายสีแดง เพ่ือ

เชื่อมตMอระหวMาง สำราญและทMาพระ 

ระบบขนสBง

มวลชนรอง

(Feeder 
Transport)

ศูนยTรวมการเปลี่ยนถMายการเดินทางหลายรูปแบบ ด]วยระบบ

ขนสMงมวลชนภายในพื้นท่ี 
• รถโดยสารสาธารณะ เชMน city bus LRT แท็กซี่ สอง

แถว 
• พื้นท่ีจอดแล]วจร
• การเดินทางอัจฉริยะในระยะ 1 กิโลเมตร

พื้นท่ีพาณิชยก

รรมการค3าและ

การบริการ

• พื้นท่ีเศรษฐกิจใหมM เพื่อรองรับการเปwนศูนยTกลางด]าน

พาณิชยกรรม การบริการ การศึกษา และนวัตกรรม
• พื้นท่ีธุรกิจ ศูนยTการประชุม และการศึกษา ท่ีเช่ือมตMอ

กับรถไฟความเร็วสูง 

ท่ีอยูBอาศัย
• ท่ีอยูBอาศัยหนาแนBนมาก ท่ีรองรับการพัฒนาเมืองด]าน

ทิศตะวันออกและตะวันตกของสถานีรถไฟความเร็วสูง

สิ่งอำนวยความ

สะดวกตBางๆ

• พัฒนาด]านการเปwนยMานurban shopping complex 

ศูนยTกลางพาณิชกรรม การค]า การบริการ ในระดับ Hi-
End

ผังทางเลือกท่ี 3 : การพัฒนาแบบขั้นสุด



Intermodal Connection Hub

Shinjuku Railway  and Bus Terminal with Shopping Complex

แนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขอนแกBน

ตัวอยBาง
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Next Generation 

Transit Center

Next Generation Transit 

Center Symbolic Center Core

Center Core

Commercial Complex

Multi-Purpose Facilities

Terminal of Multi-Purpose 

Facilities serving for Transport 

and  Disaster Management

Plaza

Vibrant Plaza for Comfort 

and Networking

Intermodal Connection Hub and Surrounding Amenities 

Source: Ministry of Land, Infrastructure and Transportation

Future Image of Shinagawa Western Entrance Plaza

แนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขอนแกBนตัวอยBาง



พัฒนาด3านการเป}นยBาน Urban 
shopping complex ศูนยXกลางพาณิช

กรรม การค3า การบริการ ในระดับ Hi-

End 

Musashi-Kosugi Station and High-
Rise Apartment buildings

Source: Futako Tamagawa Rise HP (URL: http://www.rise.sc/)

Hotel
Offices

Offices

Railway Station

High-Rise Apartment

Park

Shopping 
Center

Shopping Malls

Hall/Theater

Square

Futako-Tamagawa Rise

แนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขอนแกBนตัวอยBาง



Utsunomiya Station

Source: Wikipedia (URL: 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE
%AE%E9%A7%85)

Western Entrance with Pedestrian Deck and Bus Terminal

Intermodal Transit Point and Connectivity to the Commercial Area

(Western Entrance and the Main Road with Commercial Area)

Eastern Entrance with Bus Terminal and Parking Lots

Image of Future Development with LRT 

Bus Terminal

Parking

Bike Park

Hotel

Commercial

Residential

Convention 
Center

Hospital

Offices

Bike Park

Multi-Function Complex

Hotel

Commercial

Parking

Parking

Plaza

Multi-Function 
Complex

LRT Terminal

แนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขอนแกBนตัวอยBาง


