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องค์ความรู้และภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย อย่างยั่งยืน 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 

บทความน้ีน าเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการ และแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามหลักการสากล 
โดยการน าข้อมูลในเชิงพื้นที่จากการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) มาสนับสนุนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและสมดุลอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประสิทธิผล ที่ครอบคลุมพื้นที่ในระดับพื้นที่เฉพาะ และในพื้นที่ภาพรวมทั้งภูมิภาคของประเทศไทย 
                                                                                                                           
แนวทางในการวางแผนในเชิงพื้นท่ี (Spatial Planning) และการจัดการพื้นท่ีชายฝั่งอย่างบูรณาการ (Integrated 
Coastal Zone Management) ของประเทศไทย  

การวางแผนในเชิงพื้นทีแ่ละการจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างบูรณาการ มีวัตถุประสงค์ที่ตรงกัน ได้แก่ การก าหนด การพัฒนา  การ
อนุรักษ์ การสงวนและป้องกัน พื้นที่ชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล ให้มีความยั่งยืนและสมดุล โดยการจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่าง
บูรณาการจะเป็นการจัดการในระดับพื้นที่เฉพาะในแต่ล่ะแห่ง ในขณะที่การวางแผนในเชิงพื้นที่จะเป็นการจัดการที่ครอบคลุม
พื้นที่ในภาพรวมที่มีขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ และการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล อย่างเป็น
พลวัตและมีวิวัฒนาการ วงจรของกระบวนการจัดการดังกล่าวน้ีครอบคลุมตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูลในเชิงพื้นที่ ประเด็นปัญหา 
การวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินการ และการติดตามประเมินผล การจัดการที่รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดให้มี
โอกาสเข้าร่วมในการจัดการทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การก าหนดเป้าหมายร่วมทางสังคม จนถึงการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
จะก่อให้เกิดสมดุลระหว่างเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการนันทนาการ ภายใต้ขีดจ ากัดที่ก าหนดโดย
พลวัตของธรรมชาติในพื้นที่ การจัดการลักษณะน้ีจึงบูรณาการทั้งด้านวัตถุประสงค์ และด้านเทคนิควิธีในการจัดการ บูรณาการทั้ง
มิติของพื้นที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรระดับต่างๆ ที่เก่ียวข้องในพื้นที่ บูรณาการทั้งองค์ประกอบบนบกและในทะเล รวมทั้ง
การบูรณาการในมิติของเวลาและมิติของพื้นที่ 
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ขั้นตอนเบื้องต้นในการพัฒนาแนวทางในการวางแผนในเชิงพื้นที่ และการจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการในประเทศไทย 
จากสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งต่างๆ ของประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเร่งศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการจัดการที่จะบูรณาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาพื้นที่ และการ
ท่องเที่ยว เพื่อสร้างหลักประกันในปกป้องสิ่งแวดล้อมชายฝั่งให้มีความย่ังยืนและสมดุลในระยะยาว ทิศทางการศึกษาวิจัย
ดังกล่าวเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่จ าเป็นเพื่อให้กระบวนการจัดการชายฝั่งเกิดขึ้นบนข้อเท็จจริงที่สะท้อนถึงเป้าหมายของกลุ่มคนที่มี
บทบาท สอดคล้องกับกฎหมาย และดูดซับความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการจัดการชายฝั่งทะเลของไทยได้อย่าง
ทั่วถึง    โดยผลวิจัยดังกล่าวจะเป็นรากฐานส าหรับพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด้านการจัดการชายฝั่งได้อย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม 
ส่วนราชการฝ่ายต่างๆ และองค์กรเอกชนที่เก่ียวข้องจะต้องร่วมมือกันสร้างยุทธศาสตร์การจัดการดังกล่าว โดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของชายฝั่งให้รอบด้าน และมุ่งให้ได้ผลวิจัยในประเดน็ต่อไปนี้ 

 - อธิบายถึงลักษณะของสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนทรัพยากรที่ชายฝั่งมีที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 

 - ชี้ให้เหน็ความแตกต่างของข้อกฎหมายต่างๆ องค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะมีผลต่อการบริหารจัดการในองค์รวม 

 - วิเคราะห์ว่าองค์ประกอบเหล่าน้ันสัมพันธ์กันอย่างไร มีช่องว่าง ความเหลื่อมซ้อน ตลอดจนผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไรบ้าง 
การดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนต่างๆ เข้าร่วมในการศึกษาวิจัย จะท าให้ได้ข้อมูลและข้อสนเทศในเชิงพื้นที่ ที่จ าเป็นต่อการสร้าง
กรอบส าหรับพัฒนาการจัดการชายฝั่งของประเทศไทย ที่ย่ังยืนและมีความสมดุลได้สืบไป ด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทาง
ความคิดอย่างเป็นระบบของ “กรอบกระบวนทัศน์การบริหารจัดการในเชิงพื้นท่ีแบบองค์รวม เพื่อการพัฒนา อนุรักษ์ สงวน
และป้องกัน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย อย่างย่ังยืนและสมดุล” ดังแสดงไว้ในแผนภูมิโดยสังเขป ดังนี 
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ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)   

ระบบภูมิสารสนเทศ เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญในการน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและสนับสนุนการบริหารจัดการ
ในเชิงพื้นที่ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในวงจรของกระบวนการจัดการแบบองค์รวมดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงประกอบด้วย                                                                                                                 
- การจัดท าแผนที่ (Cartography)  เป็นเรื่องที่อาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยแผนที่เป็นการจ าลองข้อมูลพื้นที่ ได้แก่ ต าแหน่งที่ตั้ง 
การเชื่อมต่อ และอาณาบริเวณ ด้วยจุด เส้น หรือรูปทรงพื้นที่ องค์ประกอบของแผนที่จะแสดงถึงคุณลักษณะบางด้านของพื้นที่ 
โดยคงลักษณะการวางตัวตามที่ปรากฎบนผิวโลก แต่มีการย่อส่วนลงตามมาตราส่วนของแผนที่                                           
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ในช่วงสามทศวรรตที่ผ่านมา ความก้าวหน้าในการ
รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูล ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่เป็นระบบฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่ซ่ึงอาศัยความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะด้าน ในการวิเคราะห์ จัดการ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างดี 
- เทคนคิรีโมทเซนซิ่ง (Remote Sensing Techniques) เป็นเครื่องมือส าคัญอีกอย่างหน่ึงในการรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่คือซ่ึง
อาศัยเครื่องบิน หรือยานอวกาศในการบันทึกข้อมูลภาพของผิวโลก ทั้งน้ีความละเอียดของข้อมูล และความครอบคลุมของพื้นที่
ขึ้นอยู่กับขนาดก าลังแยกเชิงพื้นที่ของข้อมูลรีโมทเซนซ่ิง 
- แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Modeling) และสถิติศาสตร์ (Statistics) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงพื้นที่             
ตามหลักการทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง โดยการใช้คอมพิวเตอร์แก้สมการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการจ าลอง
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ท าให้สามารถเข้าใจปรากฎการณ์ทั้งที่เป็นธรรมชาติ และที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ได้เป็นอย่าง
มาก ส่วนสถิติศาสตร์ก็ให้เครื่องมือในการด าเนินการกับข้อมูลท าให้เกิดความเชื่อม่ันในเรื่องของความแตกต่าง แนวโน้ม และ
รูปแบบของข้อมูลในเชิงพื้นที่ได้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

โมเดลความเช่ือมโยงท่ีแสดงภาพความสัมพันธ์ของระบบภูมิสารสนเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับ คณิตศาสตรแ์ละตรรกศาสตร์                                                                             
ศาสตร์ทางกายภาพ ศาสตร์ทางชีวภาพ และสังคมศาสตร์ (อ้างอิงจาก Jensen, 2007)  
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Knowledge and Geo-Informatics for the Sustainable Management of Marine and 

Coastal Resources in Thailand:   By Assistant Professor Sombat Yumuang, Ph.D.                                                                                                                              

This paper proposes the international knowledge and concepts to develop and protect of marine 

and coastal resources with the applications of Geo-Informatics for sustainable and equilibrium 

management in Thailand. The above mentions must be applied and implemented that cover not 

only the local level but also the regional level at for the better efficiency and sustainable 

outcomes from marine and coastal resources of Thailand.  

Concepts of Spatial Planning and Integrated Coastal Zone Management (IZCM) 

A common goal of spatial planning and ICZM is to define, develop and protect coastal zones. 

ICZM is most common at the local scale while spatial planning is often applied at larger scales. 
Both share policies with the same goal, the resolution of land use conflicts for the development 
and conservation of coastal and marine environment. Spatial planning at the national level is 
essential in order to examine the impact of human activities in urban and regional coastal 
zones. Coastal zone management is becoming increasingly necessary because of the 
increasing importance of coastal and marine exploitation/development and protection. 

An enabling environment at the national level could provide the framework in which Thailand 

can develop more appropriate spatial planning and IZCM policies, including investment 

strategies, integrated development plans (spatial and functional) and resource management 

strategies (Modified after Dora Papatheochari, 2019). 

The most important issue for both spatial planning and ICZM are the effective and 

successful implementation of planning systems and policies as well as a better understanding 
and definition of coastal and marine areas. A common perspective of Thailand coasts must be 
adopted in order to improve management and planning of activities in coastal and marine areas. 

ICZM is a dynamic, multidisciplinary and iterative process to promote sustainable management 

of coastal zones. It covers the full cycle of information collection, planning (in its broadest 
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sense), decision making, management and monitoring of implementation. ICZM uses the 
informed participation and cooperation of all stakeholders to assess the societal goals in a given 
coastal area, and to take actions towards meeting these objectives. ICZM seeks, over the long-
term, to balance environmental, economic, social, cultural and recreational objectives, all within 
the limits set by natural dynamics. 'Integrated' in ICZM refers to the integration of objectives 

and also to the integration of the many instruments needed to meet these objectives. It means 
integration of all relevant policy areas, sectors, and levels of administration. It means integration 
of the terrestrial and marine components of the target territory, in both time and space. 

The first step in the implementation of spatial planning and ICZM of Thailand 
From the increasing environmental and related problems in many parts of our coastal areas,  
the national research project should be urgently proposed to examine how the management 

of coastal activities such as conservation, development and tourism should be integrated more 
effectively to help ensure the long-term sustainable development and protection of Thailand's 
coastal areas. This new project will mark the first step in the implementation of spatial planning 
and ICZM of our country to undertake an "overall stocktaking to analyze which major actors, 
laws, and institutions influence the management of our coastal zone" and then to develop 
national strategies to deliver spatial planning and ICZM. 
The devolve administrations should join together to commission the stocktaking for the country. 
The project will make a detailed analysis of how different organizations interact with each 
other at the coast by: 

- Describing the environmental, social and economic characteristics and natural resources 

of the coasts; 

- Identifying the different laws, agencies and other stockholders that influence the 
management and planning on the coasts; 

- Analyzing how these bodies integrated with each other and identify any gaps, overlaps and 

opportunities. 
The stocktaking must cover the whole country and provide the spatial information needed to 
maintain an effective framework that supports sustainable development in coastal areas. 
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Geo-Informatics  

Geo-Informatics is important scientific tool for studying  and supporting for the holistic area-

approach for sustainable management of marine and coastal resources in the full cycle of 

information collection of spatial planning and ICZM (as mentioned above) that 

include: cartography, geographic information system(GIS), remote sensing techniques 

(RS), mathematic modeling, and statistics. 

-Cartography is the art and science of map-making. A map is a paper representation of space 

showing point, line, or area data - that is locations, connections, and regions. It typically displays 

some characteristics or features of the Earth's surface that are positioned on the map in much 

the same way that they occur on the surface. The map's scale links the true distance between 

places with the distance on the map. Maps, like the books, are very useful methods for storing 

information, but they have limitations.                                                                                                       

-Geographic information systems (GIS). In the past three decades, striking advances in data 

collection, storage, analysis, and display have let to the development of GIS. These spatial 

databases rely on computer programs for analysis, manipulation, and display of spatial data. 

-Remote sensing techniques (RS). Another important geographic technique for acquiring 

spatial information is remote sensing, or which aircraft or spacecraft provide images of the 

Earth's surface. Depend on the resolution of remotely sensed data image, the information 

obtained can range from fine local detail to a global scale picture. 

- Mathematic modeling and statistics. Tools in physical geography also include mathematic 

modeling, and statistics. Using math and computers to model geographic processes is a 

powerful approach to understanding both natural and human phenomena. Statistics provides 

methods that can be used to manipulate geographic data so that we can ask and answer 

questions about differences, trends, and patterns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaction Model Depicting the Relationships of the Mapping Sciences as they related to 

Mathematics and Logic, and the Physical, Biological, and Social Sciences (After Jansen, 2007) 


