
วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING ๒๓

การวางผังเมือง
ด้วยภาพจ�าลอง ๓ มิติ

 ๑. นายอดิศร   เรือลม  ต�าแหน่ง นักผังเมืองช�านาญการ   กลุ่มงานวิชาการผังเมือง  

  ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา  

 ๒. นายธวินิตย ์  ใจกล้า   ต�าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง   กลุ่มงานวิชาการผังเมือง  

  ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 

 ๒.๑ ขั้นตอนการด�าเนินงาน

 การวางและจัดท�าผังเมืองรวม ต้องด�าเนินงานตามขั้นตอนของ พรบ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งก�าหนดไว้ ๑๘ ขั้นตอน  

อาจแบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอนหลัก คือ  ขั้นตอนที่๑ – ๕ เป็นขั้นตอนของการจัดร่างผังเมืองรวม และท�าความเข้าใจกับประชาชนใน

พื้นที่ การประชุมรับฟังความคิดเห็น การปิดประกาศ ๑๕ วัน และปิด ๙๐ วัน เพื่อรับค�าข้อร้องเรียน  รวมถึงการน�าเสนอร่างผังเมือง

รวมต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ             

 ขั้นตอนที่ ๖ – ๑๘ เป็นขั้นตอนของการกลั่นกรอง และประกาศเป็นกฎกระทรวง  

 

 ๒.๒ วิธีการและนวัตกรรมที่เปน Good Practice

 การจัดวางผังเมืองด้วยภาพจ�าลอง ๓ มิติ คือการจ�าลองภาพจากแผนที่ แผนผัง ในรูปแบบเดิม ให้มีความสูงต�่าของพื้นที่ 

ตามลักษณะทางกายภาพ ท�าให้สามารถมองเห็นรายละเอียดของพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นนวัตกรรมของการน�าเสนอข้อมูลเชิง

ผังเมืองซึ่งท�าให้เกิดความเข้าใจของข้อมูลได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

      วิธีการจัดท�าผังเมืองด้วยภาพจ�าลอง ๓ มิติ            

 การจดัท�าภาพจ�าลอง ๓ มติ ิจ�าเป็นต้องใช้โปรแกรม ในการแปลงแผนที่ แผนผงั ให้เป็นภาพจ�าลอง ๓ มติ ิหลายโปรแกรม 

คือ Google Sketch Up,  Google Earth,  Adobe Photo Shop และ Power Point  มีขั้นตอนโดยสังเขป ดังนี้ 

๒.๑ ขั้นตอนการด�าเนินงาน๒.๑ ขั้นตอนการด�าเนินงาน๒.๑ ขั้นตอนการด�าเนินงาน๒.๑ ขั้นตอนการด�าเนินงาน

๒. ผลงาน/ระบบงานที่เป�น Good Practice

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ
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ขั้นตอนที่ ๑  ก�าหนดพื้นที่วางผัง ด้วยโปรแกรม Sketch Up ดังรูป

 จะได้ภาพซ้อนทับของแผนที่ แผนผัง บนพื้นที่วางผังที่ก�าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าภาพที่ได้จะแสดง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางผังเมืองรวม อย่างชัดเจน ดังรูป

ขั้นตอนที่ ๒ น�าเข้าแผนที่ แผนผัง มาทับซ้อนพื้นที่วางผัง ในโปรแกรม Sketch Up ดังรูป

ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางผังเมืองรวม อย่างชัดเจน ดังรูป
 จะได้ภาพซ้อนทับของแผนที่ แผนผัง บนพื้นที่วางผังที่ก�าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าภาพที่ได้จะแสดง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางผังเมืองรวม อย่างชัดเจน ดังรูป
 จะได้ภาพซ้อนทับของแผนที่ แผนผัง บนพื้นที่วางผังที่ก�าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าภาพที่ได้จะแสดง จะได้ภาพซ้อนทับของแผนที่ แผนผัง บนพื้นที่วางผังที่ก�าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าภาพที่ได้จะแสดง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางผังเมืองรวม อย่างชัดเจน ดังรูป
 จะได้ภาพซ้อนทับของแผนที่ แผนผัง บนพื้นที่วางผังที่ก�าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าภาพที่ได้จะแสดง จะได้ภาพซ้อนทับของแผนที่ แผนผัง บนพื้นที่วางผังที่ก�าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าภาพที่ได้จะแสดง จะได้ภาพซ้อนทับของแผนที่ แผนผัง บนพื้นที่วางผังที่ก�าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าภาพที่ได้จะแสดง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางผังเมืองรวม อย่างชัดเจน ดังรูป

ขั้นตอนที่ ๒ น�าเข้าแผนที่ แผนผัง มาทับซ้อนพื้นที่วางผัง ในโปรแกรม Sketch Up ดังรูป

ขั้นตอนที่ ๑  ก�าหนดพื้นที่วางผัง ด้วยโปรแกรม Sketch Up ดังรูปขั้นตอนที่ ๑  ก�าหนดพื้นที่วางผัง ด้วยโปรแกรม Sketch Up ดังรูปขั้นตอนที่ ๑  ก�าหนดพื้นที่วางผัง ด้วยโปรแกรม Sketch Up ดังรูป

ขั้นตอนที่ ๒ น�าเข้าแผนที่ แผนผัง มาทับซ้อนพื้นที่วางผัง ในโปรแกรม Sketch Up ดังรูปขั้นตอนที่ ๒ น�าเข้าแผนที่ แผนผัง มาทับซ้อนพื้นที่วางผัง ในโปรแกรม Sketch Up ดังรูปขั้นตอนที่ ๒ น�าเข้าแผนที่ แผนผัง มาทับซ้อนพื้นที่วางผัง ในโปรแกรม Sketch Up ดังรูปขั้นตอนที่ ๒ น�าเข้าแผนที่ แผนผัง มาทับซ้อนพื้นที่วางผัง ในโปรแกรม Sketch Up ดังรูป

ขั้นตอนที่ ๑  ก�าหนดพื้นที่วางผัง ด้วยโปรแกรม Sketch Up ดังรูป

ขั้นตอนที่ ๒ น�าเข้าแผนที่ แผนผัง มาทับซ้อนพื้นที่วางผัง ในโปรแกรม Sketch Up ดังรูปขั้นตอนที่ ๒ น�าเข้าแผนที่ แผนผัง มาทับซ้อนพื้นที่วางผัง ในโปรแกรม Sketch Up ดังรูป

ขั้นตอนที่ ๑  ก�าหนดพื้นที่วางผัง ด้วยโปรแกรม Sketch Up ดังรูป
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ขั้นตอนที่ ๓ น�าเข้าภาพแผนที่ แผนผัง ที่ได้ เข้าสู่โปรแกรม Google Earth จะเห็นภาพแผนที่  แผนผัง 
แสดงบนพืน้ผวิโลกในต�าแหน่งทีก่�าหนดไว้  ดงัรปู ซึง่สามารถปรบัมมุมองต่างๆของพืน้ทีไ่ด้อย่างชดัเจน 
จากนั้นปรับมุมมองของพื้นที่ตามต้องการ แล้วบันทึกเป�นภาพจ�าลอง ๓ มิติ ดังรูป

ขั้นตอนที่ ๔ ปรับแต่งรายละเอียดของภาพจ�าลอง ๓ มิติ ด้วยโปรแกรม Adobe Photo Shop 
โดยการปรับภาพ สี แสงสว่าง รวมถึงพื้นที่โดยรอบออกไป
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ขั้นตอนที่ ๕  น�าภาพจ�าลอง ๓ มิติ ที่ได้ไปเพิ่มเติมรายละเอียดในการน�าเสนอต่อคณะกรรมการ และ
ประชาชน ด้วยโปรแกรม Power Point   

 นักผังเมืองสามารถสื่อสาร กับคณะกรรมการผังเมือง และประชาชนในพื้นที่  ให้มีความเข้าใจในลักษณะทางกายภาพ

ของเมือง รวมถึงสมารถเข้าใจในแผนที่ แผนผัง ได้ง่ายและมีความจัดเจนยิ่งขึ้น

 

 น�าเสนอผงัเมอืงรวมเมอืงพะเยา ปรบัปรงุครั้งที่๒ ด้วยภาพจ�าลอง ๓ มติ ิต่อคณะกรรมการผงัเมอืง เมื่อวนัที่ ๒๖ กรกฎาคม 

๒๕๕๖ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชลบุรี  โดยมีมติเห็นชอบผังเมืองรวมเมืองพะเยา ปรับปรุงครั้งที่ ๒ และเสนอแนะ 

ให้ใช้รปูแบบการน�าเสนอต่อคณะกรรมการผงัเมอืงโดยภาพจ�าลอง ๓ มติ ิเช่นเดยีวกบัผงัเมอืงรวมเมอืงพะเยา ปรบัปรงุครั้งที่ ๒   

  

 นักผังเมืองสามารถสื่อสาร กับคณะกรรมการผังเมือง และประชาชนในพื้นที่  ให้มีความเข้าใจในลักษณะทางกายภาพ นักผังเมืองสามารถสื่อสาร กับคณะกรรมการผังเมือง และประชาชนในพื้นที่  ให้มีความเข้าใจในลักษณะทางกายภาพ นักผังเมืองสามารถสื่อสาร กับคณะกรรมการผังเมือง และประชาชนในพื้นที่  ให้มีความเข้าใจในลักษณะทางกายภาพ นักผังเมืองสามารถสื่อสาร กับคณะกรรมการผังเมือง และประชาชนในพื้นที่  ให้มีความเข้าใจในลักษณะทางกายภาพ นักผังเมืองสามารถสื่อสาร กับคณะกรรมการผังเมือง และประชาชนในพื้นที่  ให้มีความเข้าใจในลักษณะทางกายภาพ

๓. ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความส�าเร็จ/ความภาคภูมิใจและ
บทเรียนที่ได้รับ

๔. ผลการด�าเนินงาน ซึ่งควรเน้นตัวชี้วัดที่ส�าคัญต่างๆ ที่แสดงให้เห็น
แนวโน้มการเปลี่ยนการด�าเนินงานจนเกิดผลส�าเร็จ




