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หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

การวางแผนแบบบูรณาการเชิงพืน้ที ่



การวางแผนเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 



การพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development)  
การพฒันาทีท่าํให้เกดิความดุลยภาพของมติทางเศรษฐกจิ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพือ่เสริมสร้างความอยู่ดมีีสุขของประชาชนตลอดไป 

สิ่งแวดล้อม 

สังคม 

เศรษฐกจิ 

สังคม สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกจิ 

รูปแบบใหม่ รูปแบบเดมิ 

สังคม สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกจิ 

รูปแบบปัจจบุัน 



ข้อมลู 

การมีส่วนร่วม 

การบูรณาการ 

    แผนทีส่อดคล้องกบัศักยภาพของพืน้ทีท่ั้งด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ 

เศรษฐกจิ  และสังคม เพือ่ให้เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

ปัจจยัสําคญัสําหรับการวางแผน 



การวางแผนเชงิพืน้ที ่ 
(SPATIAL PLANNING) คอื อะไร ? 

Spatial  : Space  



   การวางแผนทีส่อดคล้องกบัศักยภาพของพืน้ทีท่ั้งด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ 
เศรษฐกจิ  และสังคม เพือ่ให้เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

กลไกประสานปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกบัการพฒันา 

ชุดแผนที่เพื่อการวางแผนและมาตรการ 

การวางแผนเชงิพืน้ที่ 



การบูรณาการเพือ่สร้างกรอบการวางแผนเชิงพืน้ที ่การบูรณาการเพือ่สร้างกรอบการวางแผนเชิงพืน้ที ่

กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน ขอ้มูลทางเทคนิควชิาการ 

GIS และ Web Mapping 

เกณฑก์ารจดัทาํแผนที่ 

การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม 

การบูรณาการชุดแผนที่ 

ชุดแผนที่เพื่อการวางแผนและมาตรการ 



1. วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ปัญหา และศกัยภาพของพื้นที่ 

2. กาํหนดประเดน็และแผนที่วางแผน 

  2.1 แผนที่เพื่อรองรับแผนพฒันา 

  2.2 แผนที่เพื่อป้องกนั เฝ้าระวงั ติดตามตรวจสอบ 

3. สร้างแผนที่วางแผน และมาตรการที่เกี่ยวขอ้ง 

กระบวนการวางแผนเชิงพืน้ที ่



1. วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ปัญหา และศกัยภาพของพื้นที่ 

แหล่งขอ้มูล 

เอกสาร + แผนที ่+ บุคคล 
• การใชป้ระโยชน์ที่ดิน 

• ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

• การใหน้ํ้ าบาดาล 

• ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า 

• ที่ตั้งหมู่บา้น 

• สถานที่ท่องเที่ยว 

• แหล่งนํ้า เขตชลประทาน 

• เสี่ยงภยัแลง้ 

• ถนน 

• เสี่ยงภยันํ้าท่วม 

• เสี่ยงดินเสื่อมโทรม 

• การใชท้ี่ดินเขตป่าสงวน 

• อื่นๆ  

พืน้ทีท่ีม่ีปัญหา /ข้อจาํกดั 

• เสี่ยงดินเสื่อมโทรมสูง 

• เสี่ยงภยัแลง้มาก 

• เสี่ยงภยันํ้าท่วมมาก 

• ขยะ 

• นํ้าเสีย 

• ป่าเสื่อมโทรม 

• อื่นๆ 

พืน้ทีคุ่้มครองฯ 

• อุทยานแห่งชาติ 

• พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

• ป่าอนุรักษ ์

• พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น 1 

• แหล่งโบราณสถาน  

• พื้นที่รับนํ้าของนํ้าใตด้ิน  

• พื้นที่โครงการชลประทาน  

• พื้นที่ชุ่มนํ้า  

พืน้ทีท่ีม่ีศักยภาพต่อการพฒันา 

•พื้นที่ท่องเที่ยว 

•พื้นที่ชลประทาน (เกษตรกรรม) 

•อื่นๆ 

ประเดน็การ

วางแผนของพืน้ที ่

แผนทีเ่พือ่รองรับแผนพฒันา 

แผนทีเ่พือ่ป้องกนั เฝ้าระวงั ตดิตามตรวจสอบ 



2. กาํหนดประเดน็และแผนที่วางแผน 
1. ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 

• เพิ่มพื้นที่ป่าไม ้

• การกาํจดัขยะมูลฝอย 

• พื้นที่สีเขียวในชุมชน 

• การเฝ้าระวงัคุณภาพแหล่งนํ้า 

• แหล่งนํ้า 

 

- แผนที่ปลูกป่า 

- แผนที่สาํหรับการกาํจดัขยะ 

- แผนที่พื้นที่สีเขียวในชุมชน 

- แผนที่เฝ้าระวงั (คุณภาพนํ้า, อากาศ) 

- แผนที่เสี่ยงภยัแลง้  

- แผนที่เสี่ยงภยันํ้าท่วม 

2.          การพฒันาเกษตรกรรม 

•            พื้นที่คุม้ครองเกษตรกรรม 

 

- แผนที่คุม้ครองเกษตรกรรม 

3.          การพฒันาอุตสาหกรรม 

•            พื้นที่พฒันาอุตสาหกรรม 

 

- แผนที่พฒันาอุตสาหกรรม 

4.          การท่องเทีย่ว และศิลปวฒันธรรม โบราณคด ี

 

- แผนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- แผนที่คุม้ครองศิลปวฒันธรรมธรรม และ

โบราณคดี 

5.          การพฒันาเมอืง - แผนที่พฒันาเมือง 



 - กาํหนดเกณฑท์ี่ใชใ้นการสร้างแผนที่ 

 - รวบรวมขอ้มูล GIS ตามเกณฑท์ี่ใชใ้นการสร้างแผนที่ 

 - การซอ้นทบัขอ้มูล GIS 

 - พิจารณามาตรการที่เกี่ยวขอ้งสาํหรับแผนที่วางแผน 

3. สร้างแผนที่วางแผน และมาตรการที่เกี่ยวขอ้ง 



ประเด็นการ

วางแผน

พฒันา/

สิ่งแวดล้อม 

วตัถุประสงค์ สิ่งทีต่้องการ/

ทรัพยากรที่

ต้องใช้ 

ผลกระทบ

ทางบวก 
ผลกระทบ 

ทางลบ 
มาตรการ

ป้องกนั/แก้ไข

ปัญหา 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วดั 

กาํหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหา แผนงาน โครงการและตวัชี้วดั 



ทรัพยากรธรรมชาติ: พืน้ทีค่วรคุ้มครอง 

อุทยานแห่งชาต ิ

พืน้ทีลุ่่มนํา้ชั้นที ่1 

ป่าสงวน 

  ป่าริมนํา้ 

นํ้าใตด้ิน 
การเกษตรกรรม 



พืน้ทีต่้องเฝ้าระวงั/ควบคมุในปัจจบุัน 

อุตสาหกรรม 

ท่องเทีย่ว เหมอืงแร่ 

ฟาร์มหมู 

ประมง 



พืน้ทีว่างแผนพฒันาในอนาคต 

อุตสาหกรรม 

ท่องเทีย่ว 

เหมอืงแร่ 1 

เหมอืงแร่ 2 



พืน้ทีท่ีม่ีข้อจาํกดั/ ปัญหา 

ดนิเคม็ ภยัแล้ง 
นํา้ท่วม 

นํา้เสีย 



อุทยานแห่งชาต ิ

พืน้ทีลุ่่มนํา้ชั้นที ่1 

ป่าสงวน 

  ป่าริมนํา้ 

นํ้าใตด้ิน 
การเกษตรกรรม 

การวิเคราะห์โดยการซ้อนทบัข้อมูล 

อุตสาหกรรม 

ท่องเทีย่ว เหมอืงแร่ 

ประมง 

ฟาร์มหมู 

ทรัพยากรธรรมชาติ: พืน้ทีค่วรคุ้มครอง 
พืน้ทีต่้องเฝ้าระวัง/ควบคมุในปัจจบุัน 

+ 



อุทยานแห่งชาต ิ

พืน้ทีลุ่่มนํา้ชั้นที ่1 

ป่าสงวน 

  ป่าริมนํา้ 

นํ้าใตด้ิน 
การเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม 

ท่องเทีย่ว เหมอืงแร่ 

ประมง 

ฟาร์มหมู 

ทรัพยากรธรรมชาติ: พืน้ทีค่วรคุ้มครอง 
พืน้ทีต่้องเฝ้าระวัง/ควบคมุในปัจจบุัน 

+ 

การวิเคราะห์โดยการซ้อนทบัข้อมูล 

+ 
พืน้ทีท่ีม่ีข้อจาํกดั/ ปัญหา 

ดนิเคม็ ภยัแล้ง 
นํา้ท่วม 

นํา้เสีย 



อุทยานแห่งชาต ิ

พืน้ทีลุ่่มนํา้ชั้นที ่1 

ป่าสงวน 

  ป่าริมนํา้ 

นํ้าใตด้ิน 
การเกษตรกรรม 

การวิเคราะห์โดยการซ้อนทบัข้อมูล  
ทรัพยากรธรรมชาติ: พืน้ทีค่วรคุ้มครอง 

+ 
พืน้ทีว่างแผนพฒันาในอนาคต 

อุตสาหกรรม 

ท่องเทีย่ว 

เหมอืงแร่ 1 

เหมอืงแร่ 2 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 



Spatial Planning in Lao PDR 



OUDOMXIA 
Factories and Mining areas 



OUDOMXIA 
School Temple and Village 



Water shed Classification 
OUDOMXIA 



OUDOMXIA 
Land use 



OUDOMXIA 
Mining areas and Watershed classification 



Environmental Sensitive Areas for Landfill  

ซ่อยกนัหา 



ม่องนี่ละ แมนคกัๆๆ 



ฟ้าวๆ ซิบ่ทนั 



แดงแท่ แท่ 



เกือบบ่ทนั 





Environmental Sensitive Areas for Landfill  

พื้นที่สนามบินและรัศมีโดยรอบ 5 กม. 

พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 

ลาํนํ้าสายหลกั/อ่างนํ้า 

แม่นํ้า 

พื้นที่ป่าปัจจุบนั หรือพื้นที่ปลูกป่า หรือ

พื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่ชุ่มนํ้า หรือ

พื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่ที่พกัอาศยั 

วดัและรัศมีโดยรอบ 1 กม. 

จุดหมู่บา้น 

Watershed areas Class 2  

High Sensitive Areas 

พื้นที่สนามบินและรัศมีโดยรอบ 5 กม. 
พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ลาํนํ้ าสายหลกั/อ่างนํ้ า แม่นํ้ า 

พื้นที่ป่าปัจจุบนั หรือพื้นที่ปลูกป่า หรือพื้นที่เกษตรกรรม หรือ

พื้นที่ชุ่มนํ้า หรือพื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่ที่พกัอาศยั 
วดัและรัศมีโดยรอบ 1 กม. จุดหมู่บา้น Watershed areas Class 2  High Sensitive Areas 

VIENTIANE CAPITAL CITY 



พื้นที่โดยรอบสิ่งปลูกสร้าง 300 ม. 

พื้นที่โดยรอบแม่นํ้าสายหลกั/ 

อ่างนํ้า 300 ม. 

พื้นที่โดยรอบแม่นํ้า 300 ม. 

พื้นที่โดยรอบจุดหมู่บา้น 300 ม. 

พื้นที่นํ้าท่วมถึง/เคยถูกนํ้าท่วม 

พื้นที่เกษตรกรรม หรือ พื้นที่ปลูก

พืชไร่ 

Medium Sensitive Areas พื้นที่โดยรอบสิ่งปลูกสร้าง 300 ม. พื้นที่โดยรอบแม่นํ้าสายหลกั/อ่างนํ้ า 300 ม. 
พื้นที่โดยรอบแม่นํ้า 300 ม. 
พื้นที่โดยรอบจุดหมู่บา้น 300 ม. พื้นที่นํ้ าท่วมถึง/เคยถูกนํ้ าท่วม 

พื้นที่เกษตรกรรม หรือ พื้นที่ปลูกพืชไร่ Medium Sensitive Areas 

Environmental Sensitive Areas for Landfill  

VIENTIANE CAPITAL CITY 



Medium Sensitive Areas 

Environmental Sensitive Areas for Landfill  

High Sensitive Areas 

VIENTIANE CAPITAL CITY 





ร่างแผนที่วางแผน เมืองปากแบง แขวงอุดมไซ 

เมืองใหม่ โครงการก่อสร้างสะพาน 

เขตเลี้ยงสตัวเ์ลก็ 

เขตฟื้นฟนูาขา้ว 

พื้นที่อนุรักษป์่าชาธรรมชาติ 

เขตเลี้ยงสตัวใ์หญ่ 

พืชไร่ 

พื้นที่คุม้ครองทางธรรมชาติ 

นาขา้ว 



  พะยอม  ราชพฤกษ ์ 

  กระเจียว    จาํปาขาว 


