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Rationale and Problem Statements: 

Coastal and marine environments are usually characterized by beautiful 
landscapes and rich ecosystems of great importance, offering elements 
such as rich biodiversity.  
 
They also attract human activities such as tourism and industrial uses. 
  
However, the co-existence of human activities and natural resources 
often creates conflicts of use in the coastal zone. 
 
Management policies are an important means of implementing planning 
in order to minimize, prevent or resolve use conflicts.  
 
The development of a coastal and marine spatial planning system 
presents an opportunity for the implementation of an overall strategy      
of conservation, sustainability and management to maximize future 
economic profit. 
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โมเดลความเช่ือมโยงที่แสดงภาพความสัมพันธข์องศาสตร ์การท าแผนที่ ซ่ึงเก่ียวข้องกับ                                              
แบบจ าลองทางคณิตศาสตรแ์ละตรรกศาสตร ์ศาสตรท์างกายภาพ ศาสตรท์างชีวภาพ และสังคมศาสตร ์ 
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การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ  

การบริหารงานภาครัฐนัน้หลีกเลีย่งไม่ได้ท่ีจะต้องข้องเกี่ยวกับประชาชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ซึ่งล้วนแล้วแต่
ต้องการข้อมูลในเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการสนับสนุนการตัดสนิใจ เพราะระบบภูมิสารสนเทศของข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี จะช่วยให้ผูใ้ช้เขา้ถึงข้อมูลอันซับซ้อนของ
พ้ืนท่ีท่ีต้องท าการตัดสินใจวางแผนหรือแก้ปัญหา เพ่ิมการรับรู้ให้กับผูใ้ช้ในการท าความเข้าใจกับข้อมูลในพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา และมีการจัดการข้อมลู
อย่างเป็นระบบ ดังตัวอย่างการประยุกตใ์ช้ระบบภูมิสารสนเทศ ส าหรับการบริหารจัดการในเชิงพ้ืนท่ีท้ังในระดบัภูมภิาคและในระดับ ท้องถิ่ยท้องถิ่น 
โดยเฉพาะในระดับลุม่น้ าย่อยและลุม่น้ าใหญ่ ซึ่งใช้ร่วมกนัในการบริหารจัดการในประเดน็หลักๆ ดังต่อไปนี้ 

• การบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ

 สิ่งแวดล้อม  และพิบัติภัย 

• การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

• สาธารณปูโภคพ้ืนฐาน  

• การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  

• การคมนาคม และบริการด้านการขนส่ง  

• การสาธารณสขุ  

• การให้บริการประชาชน  

• การบังคับใช้กฎหมาย  

• การจัดเก็บภาษี  

• การจัดการในสภาวะฉุกเฉิน  

        เป็นต้น 
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ฮาร์ดแวร์ (Hardwares) 

              ซอฟท์แวร์ประยุกต์ 
(Solution & Application Softwares) 

บุคลากร (Human Resources) 

ฐานข้อมลู (Data Base) 

ขั้นตอน/วิธีการในการด าเนินงาน
(Procedures/Methods) 
 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System – GIS)  

GIS 
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ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) น าเข้าสู่ ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) 
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MIS-ข้อมูลเชิงบรรยาย ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) น าเข้าสู่ ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) 
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เป้าหมายของการท าให้เห็นภาพ 
……………….....………การคิดในมโนภาพ………………..……การส่ือสารแบบเห็นภาพ………………………………. 

การส ารวจ                   การตรวจสอบ                       การสังเคราะห ์                   การน าเสนอ 
การวินิจฉัย 

                   

 …..……………………………การพัฒนาความสามารถของระบบภูมิสารสนเทศ……………………………………………… 
      มีการโต้ตอบสูง                                                                                         มีการโต้ตอบต่่า 
 มีความเป็นนามธรรมสูง                                                                                มีความเสมือนจริงสูง 
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     ผู้เชีย่วชาญนโยบาย                     กลุ่มรายงาน               คณะท่ีประชุม                       ประชาคม 

     ลักษณะการใช้งานของเทคโนโลยรีะบบภูมิสารสนเทศกับนโยบายสาธารณะ 
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ระดบัการพัฒนาขององค์กร และการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เรียบง่าย.............................................................................................................................................ซบัซ้อน 
ศกัยภาพในการสร้างสรรคต์  ่า...........................................................................ศกัยภาพในการสร้างสรรคสู์ง 

Single department 
Shared GIS 

dominated by 
single department 

Multi-department 
GIS 

Multi-Agency GIS 
Public-Private 

Multi-Agency GIS 

การตดัสินใจท่ี
ส าคญั  ต่างๆ เช่น 
ฐานขอ้มูล 
ซอฟตแ์วร์ การ
แสดงผล เกิดจาก
ความตอ้งการ
ภายในองคก์ร 

การตดัสินใจและ
การเขา้ถึงขอ้มูล
บางส่วนถูก
ก าหนดมาจากสาย
งานหรือหน่วยงาน
อ่ืน 

แต่ละองคก์ร
แยกกนัจดัการและ
บริหาร GIS ของ
ตน แต่การ
ตดัสินใจจะมาจาก
การตดัสินใจ
ร่วมกนัระหวา่ง
องคก์ร 

มีการแบ่งปันความ
รับผิดชอบและ
ค่าใชจ่้ายโดย
หน่วยงานมากกวา่
หน่ึง หน่วยงาน
จากทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนท่ี
ไม่หวงัผลก าไร 

มีการแบ่งปันความ
รับผิดชอบและ
ค่าใชจ่้ายโดย
หน่วยงานมากกวา่
หน่ึงหน่วยงานจาก
ทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีไม่
หวงัผลก าไรและ
จากองคก์รธุรกิจ 

องคก์รในอดีต...............................................องคก์รในปัจจุบนั..........................................องคก์รในอนาคต  
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ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)  

 

 คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการข้อมูลในเชิงพื้นท่ี ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน         
การบริหารจัดการพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์ในการรวบรวม จัดเก็บ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ในเชิงพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการวางนโยบาย การวางแผน การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ รวมถึง     
การจัดสรรทรัพยากรภาครัฐลงสู่พื้นท่ีอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และ    
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงอย่างเป็นพลวัต  

 เป็นเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศในเชิงพื้นท่ี ที่มีความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูลเชิงพื้นท่ี      
เข้ากับข้อมูลเชิงบรรยาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังความสามารถในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิง
พื้นท่ีในรูปแบบของแผนท่ี ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนอ้างอิงต าแหน่งกับพื้นผิวโลกจริง ท่ีผู้ใช้สามารถท าการเรียกค้น
ข้อมูลได้จากระบบดิจิตอลจากแผนท่ีได้โดยตรง และสามารถน าข้อมูลจากหลากหลายรูปแบบมาท าการวิเคราะห์
ร่วมกันด้วย  
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 “ความจ าเป็นในการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ จึงมีความส าคัญท่ีองค์กรในทุกระดับ ควรน ามาใช้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลและทางเลือกท่ีเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี ที่จะน าไปสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน 
ตามกติกาและกฎระเบียบของประเทศไทยและสากล เพื่อให้ทุกภาคส่วนมองเห็นเป้าหมายในเชิงพื้นท่ี (Spatial 
Visualization) และสามารถก าหนดทิศทางในการพัฒนาร่วมกัน (Mindset) จนเกิดเป็นทางเลือกเชิงนโยบาย 
ในการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจภูมิสารสนเทศ ที่น าไปสู่ “ภูมิปัญญา” ท่ีจะได้มุมมองใหม่ในเชิงยุทธศาสตร์เชิง
พื้นท่ี ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic Management) น าไป “พัฒนา” และขับเคลื่อน
ภารกิจท่ีรับผิดชอบ ให้สามารถสร้าง “คุณค่า” ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีเกิดประโยชน์ต่อองค์กรตนเอง สังคม และประเทศชาติ ที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
“อย่างยั่งยืนและสมดุล” 

 

 สาเหตุส าคัญในการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ  ก็เนื่องมาจากความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบการ
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ออกมาให้เห็นเป็นรูปของภาพและแผนท่ี ที่สัมพันธ์กับพิกัดบนพื้นผิวโลกจริง 
พร้อมท้ังสามารถท าการวิเคราะห์ข้อมูลไปในขณะเดียวกัน ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงในแบบองค์รวม 
พร้อมท้ังยังสามารถสร้างแบบจ าลองเพื่อทดสอบสมมุติฐานของทางเลือกท่ีผู้ใช้ได้ท าการตัดสินใจเลือกใน
เบื้องต้นได้ในขณะเดียวกัน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการปรับปรุงกระบวนการในการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิผลยิ่งใน
โลกปัจจุบัน 
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ทช. ควรก ำหนดโมเดลในกำรขับเคล่ือนภำรกิจด้วยนวัตกรรมทำงควำมคิด             
และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังตำมหลักกำรทำงวิชำกำรสำกล 
เพื่อน ำไปสู่เป้ำหมำยแหง่คุณค่ำ (Value Creation Goal) “ทีย่ั่งยืนและสมดุล” 

วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย :Policy - Area Based 
กระบวนทัศน์ :ดูภารกิจ/วิสัยทัศน์ขององค์กร  

การขับเคลือ่น : โมเดลของแต่ละองค์กร 

 SDGs…(Sustainable Development Goals)  

UN 2013 
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(Analysis – Evaluation Using Geo-Informatics Techniques) 

  Basic Thematic Layer and Dynamics Data                            
(Geo-Informatics & Related Database)   

Planning – Design 
Work 

Visualization 

Policy – Decision 
Support 

- Basic Planning Maps 

- Planning Maps 

- Evaluation Maps 

- Reports 

- Statistics            

- etc… 

Selection of Alternatives 

Geographic 
Data Base 

- Overlay 

- Buffer 

- Network 

- 3-D 

- Statistical 

- Multi – 
Variable 

- Simulation 
Model 

- etc… 

Statistical Out put 
of Attribute data 

Spatial Analysis by 
GIS Functions 

Output of Evaluation Map Preparation of Final Report 

Development of 
Evaluation Map 

- Satellite Image Mapping 

   (Resolution 30 m.,15 m.,  
o.5 m.) 

- Satellite Image Processing 

- Land Cover Classification 

- Related Existing Data 
Collection & Analysis  

- Existing Data Collection & 

   Analysis in the Field Survey 

- Map Digitizing 

- Data Base Construction 

กรอบกระบวนทัศนก์ารบริหารจัดการในเชิงพืน้ทีแ่บบองค์รวม เพือ่การพฒันา อนุรักษ์ สงวนและปอ้งกนั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ของประเทศไทย อยา่งยัง่ยนืและสมดลุ (ผศ.ดร.สมบัติ อยูเ่มอืง, 2563) 
 Holistic Area-Approach Conceptual Framework of Decision Support System for Marine and Coastal  Resources  Sustainable Development in Thailand (Sombat Yumuang, 2020)  

 

Map Digitizing 

Thematic Maps 
Aerial Photo 

Remote Sensing Data 

Ground Data 

 Meteorology Map 

 Geology / Geologic 
Structure Map 

 Geomorphology Map 

 Slope Map 

 Soil Map 

 Land Use Map 

 Shoreline Distribution Map 

 Related Hazard & Risk Maps 

 Etc. 

 ข้อมูลในแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร ์/ กลยุทธ์ / มิติ  
 ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของ ทช.  
 ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สงป.)     
 ข้อมูลตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (PA) และระดบั

หน่วยงาน (IPA) 
 ข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล กชช.2ค  เป็นต้น 
 ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ท่ีสามารถส่ือสาร

กบัผู้บริหารและผู้ปฏิบติัทัง้ในส่วนกลางและในภมิูภาค  
 ข้อมูลการด าเนินงานอ่ืนท่ีตอบสนองต่อกลยุทธ์และ

ประเดน็ยุทธ์ศาสตรอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 ข้อมูลการร้องเรียนจากพื้นท่ีเฉพาะแห่ง เป็นต้น 

1.จดัท ำ/เสนอนโยบำยและแผน เพื่อกำรบรหิำรในกำรสงวน อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูฯ 
2.จดัท ำ/เสนอกำรปรบัปรุง แกไ้ขกฏ ระเบยีบ มำตรกำรเกี่ยวกบักำรบรหิำรจัดกำรฯ 
3.ก ำกบั ดแูล ตดิตำมตรวจสอบและประเมนิผล ใหเ้ป็นไปตำมกฎ ระเบยีบ มำตรกำร 
4.ก ำหนดพื้นที่ทีต่อ้งอนุรกัษ์เพื่อประโยชน์ในกำรสงวน รกัษำคุม้ครอง และฟ้ืนฟูฯ 
5.สรำ้งองคค์วำมรู/้ควำมเขำ้ใจเพื่อสง่เสรมิกำรมสีว่นร่วมในกำรอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูฯ 
6.ศูนย์ขอ้มูลฯ สนับสนุนกำรศกึษำวจิยั กำรสงวนและคุม้ครอง กำรอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูฯ 

Existing Reports             
& Materials 

 

5) Selection of Planning and Management Program 

 (Integration of Sectoral Planning and Management 
Project and Priority Area) 

4) Selection of the Priority Area for Planning and 
Management  

3) Planning and Management Strategy 

2) Basic strategy of Planning and Management 

1) Understandings of Geospatial Characteristics 
  

 Problems : Shoreline Erosion, Marine Natural 
Resources  Degradation, Waste & Disposal etc.             
Social Environment : Population , Poverty, Health, 
Education, Employment ,Infrastructure, etc.   
Economic Environment : Land use, Production , 
Investment , Trade , Tourism, etc.                           
Physical Environment : Land , shoreline, Sea Water , 
Marine Natural Resources, etc.  

Integrated Physical Social and Economic Information 
for Planning and Management 

Analysis/Hypothesis 

   Policy and Decision Support                                
(by Expert & Policy Makers) 

 Topographic Map (Scale 
1:250,000  1:50,000 and  1:4,000) 

 Administrative Boundaries Map 

 Pollution Distribution Map 

 Legal Constrain Map 

 Tourist & Transportation Map 

 Population Dynamics 

 Social & Economic Statistical Map 

 Master Planning Map 

 

 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องกำรบรหิำรจดักำรในกำรก ำกบั ดแูล ตดิตำม
ตรวจสอบและประเมนิผล ใหเ้ป็นไปตำมกฎ ระเบยีบ มำตรกำรฯ ในระดบัพื้นที่
เฉพำะแห่งและในระดบัภูมภิำค 

 จ ำแนกและจดักลุ่มสภำพปัญหำทัง้ในระดบัพืน้ทีเ่ฉพำะแห่งและในระดบัภูมภิำค  
 ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัญหำและลกัษณะทำงกำยภำพและสิง่แวอลอ้ม เศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัพืน้ทีเ่ฉพำะแห่งและในระดบัภูมภิำค  
 กำรเปลี่ยนแปลงของพืน้ทีต่ำมช่วงเวลำในระดบัพืน้ทีเ่ฉพำะแห่ง/ระดบัภภิำค  
 ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงควำมรนุแรงของสภำพปัญหำในระดบัพื้นที่เฉพำะ กฎ 

ระเบยีบ และมำตรกำร และกำรจดัสรรทรพัยำกรของหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง   



 Geo-Informatics: Tools & Methodology for Area based management…  
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Executive  
(ระดับผู้บริหาร) 

Social & Spatial Analyst  
(ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิเคราะห์)  

Operation & 
Management  

(ระดบับริหารจัดการ                     
และระดบัปฏิบตัิ) 

Publics  
(สาธารณชน)  

Google Earth Application 

MIS Application 

GIS Application 

Mobile Application 

ระดับการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนและสมดุล 

MOC 

รับรู้/ 
สร้างความตระหนกั/ 
สร้างการมีส่วนร่วม 

ปฏบิัตกิาร/ 
สนบัสนุนการปฏิบตัิงาน 

การวิเคราะหป์ญัหา/
สถานการณด์้านต่างๆเชิงพื้นที ่

การก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และสนบัสนนุการ
ตดัสนิใจ 
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Social 
Application MIS 

GIS/SDSS 

MOC 

Earth 

Android/iOS 

Google Earth Application 

MIS Application 

GIS Application 

MOC (Ministry Operation Center) 

Mobile Application 

SDG Application 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบภมูสิารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ อย่างยั่งยืนและสมดุล 
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Integrated Solution Platform required for AIP  

 

- Debris & flash flood Management 

Adapted Somchet Thinaphong 23/4/2560 
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AIP - Actionable Intelligence Policy 
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42 19/03/63 องคค์วามรูแ้ละภูมิสารสนเทศในการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อย่างยั่งยืนและสมดุล  โดแย ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 



43 19/03/63 องคค์วามรูแ้ละภูมิสารสนเทศในการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อย่างยั่งยืนและสมดุล  โดแย ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 



 

44 19/03/63 องคค์วามรูแ้ละภูมิสารสนเทศในการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อย่างยั่งยืนและสมดุล  โดแย ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 

Google Earth Proแ 



 

45 19/03/63 องคค์วามรูแ้ละภูมิสารสนเทศในการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อย่างยั่งยืนและสมดุล  โดแย ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 

Google Earth Pro 



ป่าชายเลน แนวประการัง การกดัเซาะชายฝ่ัง 

พบัิติภัยจากน ้า น ้าเสีย 

46 19/03/63 องคค์วามรูแ้ละภูมิสารสนเทศในการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อย่างยั่งยืนและสมดุล  โดแย ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 



องค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการพิบัตภิัย  

47 19/03/63 องคค์วามรูแ้ละภูมิสารสนเทศในการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อย่างยั่งยืนและสมดุล  โดแย ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 



องค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการพิบัติภัย (ต่อ) 

48 19/03/63 องคค์วามรูแ้ละภูมิสารสนเทศในการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อย่างยั่งยืนและสมดุล  โดแย ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 



องค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการพิบัติภัย (ต่อ) 

49 19/03/63 องคค์วามรูแ้ละภูมิสารสนเทศในการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อย่างยั่งยืนและสมดุล  โดแย ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 



 

http://www.gisthai.org/index.html 

50 19/03/63 องคค์วามรูแ้ละภูมิสารสนเทศในการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อย่างยั่งยืนและสมดุล  โดแย ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 

http://www.gisthai.org/index.html


     10 ปี (2547-2557) พิบตัภิยัสนึามิ บริเวณหาดเขาหลกั อ าเภอตะก ัว่ป่า จงัหวดัพงังา  

Analyzed and Complied into GIS-Based Map by Asst. Dr. Sombat Yumuang and GISTHAI Team 
Geo-InformaticS center for Thailand (GISTHAI)  Bangkok Thailand 
Copyright © 2014  by GISTHAI  :  December 2014   

 เหตุการณ์พิบติัภยัสึนามิท่ีเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ.2547 ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของประชาชน และ
นักท่องเท่ียวในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยฝัง่อนัดามนั และยงัส่งผลกระทบต่อภูมิภาคโดยรอบมหาสมุทรอินเดีย นับเป็นส่ิงส าคญัอย่างย่ิงท่ีเรา
ควรเรียนรู้และท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ถึงสาเหตุและกลไกการเกิดสึนามิ แต่การเกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามินัน้ เราไม่สามารถ ป้องกันหรือห้าม
ไม่ให้เกิดข้ึนได้ เราท าได้แค่เพียงเฝ้าระวงัและคาดการณ์ต าแหน่งท่ีเกิดแผ่นดินไหว สร้างแบบจ าลองการเคล่ือนตวัของรอยเล่ือน และการเคล่ือนท่ี
ของสึนามิ นอกจากน้ีการศึกษาเพ่ือก าหนดบริเวณพ้ืนท่ีเส่ียงหรือมีโอกาสท่ีจะได้รบัผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในระดบัต่างๆ ท่ี
เคยเกิดข้ึน มีความส าคญัมากต่อการวางแผนการจดัการกับเหตุการณ์ธรณีพิบติัภยัดงักล่าว เพ่ือลดผลกระทบต่อความสูญเสียจากเหตุการณ์
ดงักล่าวท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 สึนามิเป็นธรณีพิบติัภยัชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ การเรียนรู้และการท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ถึงสาเหตุและกลไกการ
เกิดสึนามิ เวลาในการเคล่ือนท่ีของสึนามิถึงบริเวณชายฝัง่ และผลกระทบท่ีเกิดจากสึนามิกับบริเวณชายฝัง่ทะเล จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อ
การน าไปประยุกตใ์ช้ในการจัดท าระบบเฝ้าระวงัและการเตือนภยั เพ่ือลดผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนอีกในอนาคต ให้มี
ความเส่ียงน้อยท่ีสุดต่อชีวิตและทรพัยสิ์น และทรพัยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีชายฝัง่มหาสมุทรอินเดียและชายฝั ่งอันดามันซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี
ทัง้หมด 6 จังหวดัของประเทศไทย 

 หาดเขาหลัก อ าเภอตะกัว่ป่า จังหวัดพังงา เป็นอีกบริเวณท่ีได้ร ับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงแห่งหน่ึงของประเทศไทยจากเหตุการณ์พิบติัภยัสึนามิ โดยมี
ผู้เสียชีวิตและสูญหายจ านวนมาก หลกังจากท่ีสึนามิได้เข้าถล่มแหลมปะการังและ
หาดเขาหลกั ซ่ึงมีรีสอรท์ตัง้อยู่บริเวณนัน้จ านวนมาก ได้เปล่ียนสภาพเป็นดงัรูปท่ี 1 
จากเดิมบริเวณชายหาดเขาหลกัซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของส่ิงปลูกสร้างจ านวนมาก ถูกกัด
เซาะและพัดพาไปพร้อมกับการพังทลายของชุมชน จนไม่มีสภาพของชุมชนเดิม
เหลืออยู่  ส่วนแหลมปะการงัจนถึงโรงแรมโซฟิเทลเมจิกลากูนรีสอร ์ทแอนด์สปา 
จากการแปลความหมายดาวเทียมด้วยสายตา พบว่าพ้ืนท่ีสีเขียวได้กลายเป็นสี
น ้าตาล ซ่ึงเกิดจากการพัดพาตะกอนท่ีมากับคล่ืนสึนามิมาทบัทมบริเวณดังกล่าว 
ซ่ึงเกิดความเสียหายเป็นแนวยาวตลอดชายฝัง่ 

รูปที ่1 แผนทีแ่สดงการเปลีย่นแปลงแนวหาดทรายด้านติดทะเลและแนวชายฝั ่ง 
บริเวณแหลมปะการงั ถึง โรงแรมโซฟิเทลเมจิก ลากูนรีสอรท์แอนด์สปา โดยการ
แปลความหมายด้วยสายตา จากภาพข้อมูลดาวเทียมความละเอียดสูง IKONOS 
บนัทึกภาพเมือ่วนัที ่3 มกราคม พ.ศ.2546 ก่อนเกิดเหตุการณ์สึนามิ (ซ้าย)  และ 
วนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ.2547 หลงัเกิดเหตุการณ์สึนามิ (ขวา)  

รปูท่ี 2 แผนท่ีแสดงผลการจ  าแนกระดบัความรนุแรงของ
ผลกระทบจากสึนามิต่อการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ
บริเวณพื้นท่ีชายฝัง่ทะเลตัง้แต่เกาะคอเขาถงึเขาหลกั 
ซ้อนทบักบัดาวเทียม LANDSAT 5 TM บนัทึกภาพเม่ือ
วนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (หลงัเหตุการณ์สึนามิ) 

 การประเมินความเสียหายของพ้ืนท่ีท่ีได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์   
สึนามิได้ด  าเนินการประเมินโดยอาศยัข้อมูลดาวเทียม LANDSAT ด้วยเทคนิคการ
ประเมินความแตกต่างของค่าดัชนีพืชพรรณ (Normalize Different Vegetation 
Index – NDVI) ท่ีบนัทึกในช่วงเวลาก่อนและหลงัเหตุการณ์สึนามิท าให้ได้ค่าระดับ
ความเสียหายเกิดข้ึน  ดงัรูปท่ี 2 ดงัน้ี 

พ้ืนท่ีท่ีได้รบัผลกระทบมาก (สีแดง) จ าแนกจากค่าความแตกต่างของค่า NDVI 
ก่อนและหลงัเหตุการณ์ มีความแตกต่าง
กันเกินกว่า 50 เปอรเ์ซนต ์

พ้ืนท่ีท่ีได้รบัผลกระทบปานกลาง (สี
ส้ม) 

จ าแนกจากค่าความแตกต่างของค่า NDVI 
ก่อนและหลงัเหตุการณ์ มีค่าระหว่าง 25-50 
เปอรเ์ซนต์ 

พ้ืนท่ีท่ีได้รบัผลกระทบน้อย (สี
เหลือง)  

จ าแนกจากค่าความแตกต่างของค่า NDVI 
ก่อนและหลงัเหตุการณ์ มีค่าระหว่าง 10-25 
เปอรเ์ซนต์ 

เสียหาย
มาก 

บ้านเรือนมีเศษวสัดุทบัถม ถกูพัดพา
ไปทัง้หลงัหรือเคล่ือนท่ีไปยงับริเวณ
อ่ืน ชายฝัง่ทะเลเกิดการเปล่ียนแปลง
ไป เช่น  ถกูกัดเซาะพังทลาย ทบัถม 
โดยตะกอนหรือเศษวสัดุ 

เสียหาย
ปานกลาง 

บ้านเรือนเสียหายปานกลาง มีเศษ
วสัดุ เช่น หิน ดิน ตะกอน เศษอาคาร
มาทบัถม แต่อาคารไม่ได้เสียหายทัง้
หลงั 

เสียหาย
น้อย 

บ้านเรือนมีความเสียหายน้อย แต่มี
เศษวสัดุ เช่น หิน ดิน ตะกอน มาทบั
ถม แต่ไม่ได้ท าให้เสียหาย 

ประเภทของพิบติัภยั การป้องกนั การคาดการณ์ การลดผลกระทบ 

แผ่นดินไหว - +/- + 

สึนามิ - +/- + 

น ้าท่วม +/- + + 

การกดัเซาะชายฝัง่
ทะเล 

+/- + + 

ดินถล่ม +/- + + 

ค าอธิบายเคร่ืองหมายในตาราง 
 + สามารถกระท าได ้
 +/- สามารถกระท าได้ในบางกรณี 
 - ไม่สามารถกระท าได ้

รปูแบบการจดัการ                  ข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีต้องใช้ประกอบการตดัสินใจ 

การหลีกเลีย่ง •  พืน้ท่ีใดท่ีมีธรณีพิบติัภยัเกิดขึน้ในอดีตท่ีผ่านมา และพืน้ท่ีใดท่ีก าลงัเกิด
ธรณีพิบติัภยัขึน้ในปัจจุบนั? 

•  พืน้ท่ีใดท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดธรณีพิบติัภยัขึน้ในอนาคต? 
•  ความถี่ หรือคาบความซ ้าของการเกิดธรณีพิบติัภยั? 

การก าหนดเขตการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

•  สาเหตขุองการเกิดธรณีพิบติัภยัทางกายภาพ คือ? 
•  ผลกระทบทางกายภาพของการเกิดธรณีพิบติัภยั คอื? 
•  ผลกระทบทางกายภาพมีความแตกต่างกนัอย่างไรในพืน้ท่ีท่ีเกิดธรณี

พิบติัภยั? 
•  การจดัเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินมีผลต่อการลดความสูญเสียของ

ส่ิงกอ่สร้างอย่างไร? 

การออกแบบทางวิศวกรรม • กระบวนการและเทคนิคในการออกแบบทางวิศวกรรม จะสามารถ
ปรบัปรงุความสามารถในการรองรบัผลกระทบทางกายภาพของพืน้ท่ี
และโครงสร้าง กบัระดบัของความเส่ียงภยัท่ีสามารถยอมรบัไดห้รือไม่? 

การกระจายตวัของความ
สูญเสีย 

• ความสูญเสียในรอบปีหรือในคาบความซ ้าท่ีคาดการณ์ไว้กบัพืน้ท่ีเส่ียง
ภยั คอื? 

• ความสูญเสียมากท่ีสุดในรอบปีหรือในคาบความซ ้าท่ีมีความเป็นไปได้ 
คือ? 

รูปที ่5 แผนทีแ่สดงบริเวณประสบพิบติัภยัสึนามิ
เข้าถล่มชายฝัง่ทะเล บริเวณแหลมปะการงัถึงเขา
หลกั อ าเภอตะกัว่ป่า จังหวดัพังงา จากภาพข้อมูล
ดาวเทียมความละเอียดสูง IKONOS บนัทึกภาพ
เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2547  

รูปที ่6 แผนทีแ่สดงสภาพพ้ืนทีปั่จจุบนัดาวเทียม
ความละเอียดขนาดกลาง LANDSAT 8 OLI/TIRS  
บนัทึกภาพเมือ่วนัที ่24 มกราคม พ.ศ. 2547  

รูปที ่4 แผนทีแ่สดงผลการจ าแนกระดบัความ
รุนแรงของผลกระทบจากสึนามิต่อการ
เปลีย่นแปลงทางกายภาพบริเวณพ้ืนทีช่ายฝัง่ทะเล
ตัง้แต่แหลมปะการงัถึงเขาหลกั ซ้อนทบักับ
ดาวเทียม LANDSAT 5 TM บนัทึกภาพเมือ่วนัที ่30 
ธนัวาคม พ.ศ. 2547 (หลงัเหตุการณ์สึนามิ) 

ประเภทของธรณีพิบติัภยักบัความสามารถในการป้องกนั การคาดการณ์ และการลดผลกระทบ การวางแผนเพ่ือจดัการด้านธรณีพิบติัภยัสึนามิในอนาคต บทน า 

A A1 A1 

A1 B B1 B2 

B1 

C C1 C2 

D D1 D2 

C1 

D1 

A2 

B2 

C2 

D2 

A 

B 

C 

D 

 ตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2547-2557) ตัง้แต่เกิดพิบติัภยัสึนามิจนถึงปัจจุบนั จากการศึกษาพบว่า พ้ืนท่ีบางส่วนได้ฟ้ืนคืนสู่สภาพเดิมได้
โดยธรรมชาติ เช่น บริเวณแหลมปะการงั แนวชายฝัง่หาดบางเนียง หาดนางทอง และชายทะเทเขาหลกั ค่อนข้างสมบูรณ์เหมือนดงัก่อนเกิดพิบติัภยัสึนามิ ทัง้น้ีเม่ือ
เทียบบางบริเวณ ได้แก่ โซน A, B, C, และ D (ดงัรูปท่ี 4 และรูปท่ี 5) ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีเสียหายหนักท่ีสุด ย่อมมีความเส่ียงค่อนข้างสูงหากเกิดพิบัติภ ัยสึนามิ ดังนั้น
พ้ืนท่ีท่ีมีส่ิงปลูกสร้างอยู่ในบริเวณดงักล่าว ควรตระหนัก หามาตรการป้องกัน และหลีกเล่ียงปลูกส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ เพ่ือลดความสูญเสียหากเกิดพิบติัภ ัยสึนามิ
ข้ึนมาอีกครัง้หน่ึง 

การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีชายฝัง่ในช่วงเวลา 10 ปี (2547-2557) จากพิบติัภยัสึนามิ บริเวณหาดเขาหลกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพังงา 

รปูที ่7 แผนทีก่่อนเกิดพิบติัภยัสึนา
มิ บนัทึกภาพด้วยดาวเทียมความ
ละเอียดขนาดกลาง LANDSAT 7 
ETM+ เมือ่วนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 
2545  

รปูที ่8 แผนทีห่ลงัเกิดพิบติัภยัสึนามิ 
บนัทึกภาพด้วยดาวเทียมความ
ละเอียดขนาดสงู สงู IKONOS  
เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ.2547  

รปูที ่9 แผนทีแ่สดงสภาพพื้นที ่
ปัจจุบนัดาวเทียมความละเอียด
ขนาดสงู จาก Google Map 2014 
(พ.ศ. 2557) 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
• ศูนย์วิจยัภมิูสารสนเทศเพือ่ประเทศไทย (www.gisthai.org) 
•ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
 (www.gistda.or.th) 
•U.S. Geological Survey  (http://landsat.usgs.gov/) 
• Google Map    จัดท ำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สมบัติ อยู่เมือง และทีมงำน ศูนย์วิจัยภูมิสำรสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)   

เอกสารอ้างอิง 
Bell ,F.G. , 1999. Geological Hazards : Their assessment , avoidance and mitigation. . E & FN Spon, an imprint of Routledge.  
Chen Ji , 2005. Preliminary Result of the 04/12/26 (Mw 9.0) , Off Coast of Northern Sumatra Earthquake, California Institute of Technology. 
Petak, W.J.,and Atkisson, A.A., 1982. Natural hazard risk assessment and public policy. Springer-Verlag New York Inc. 
Pubellier,M., Ego, F., Chamot-Rooke, N., and Rangin, C., 2003. The building of pericratonic mountain ranges: structural and kinematic constraints applied to GISbased reconstructions of SE Asia: Bull.Soc Geol. France, v. 174 
Strahler, A. and Strahler, A., 2003. Introducing physical geography (third edition). John  Wiley&Sons, Inc. 

www.gisthai.org/research/tsunamis/tsunamis.ht
ml 
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Lidar  I  Satellite Imagery Aerial Imagery 

https://shoreline.noaa.gov/intro/index.html


19/03/63 องคค์วามรูแ้ละภูมิสารสนเทศในการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังฯ                 โดย ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง (www.gisthai.org) 65 

https://shoreline.noaa.gov/data/index.html 

https://shoreline.noaa.gov/data/index.html


 

19/03/63 องคค์วามรูแ้ละภูมิสารสนเทศในการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังฯ                 โดย ผศ.ดร.สมบตัิ อยู่เมือง 
(www.gisthai.org) 

66 


