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บทคัดย่อ
การวิเคราะห์และจัดทาฐานข้ อมูลการฟื้ นคืนสภาพจากภาวะนา้ ท่วมของเมืองชุมแสงด้ วยภูมิสารสนเทศและ Web GIS เป็ นการสะท้อน
ภาพให้ เห็นถึงขั้นตอนการดาเนินงานก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติเพื่อบรรเทาความเสียหาย การเตรียมความพร้ อมในการวางแผนในภาวะฉุกเฉิน
และสนับสนุนศักยภาพการฟื้ นฟูหลังจากเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเป็ นกรอบแนวทางที่ใช้ ในการบริหารจัดการชุมชนเพื่อให้ เกิดการปรับตัวเข้ ากับ
สถานการณ์นา้ ท่วม
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาจัดทาดัชนีการฟื้ นคืนสภาพของชุมชนและวิเคราะห์การฟื้ นคืนสภาพด้ วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โดยใช้ 9 ปั จจัย ได้ แก่ ทุนมนุษย์ การเตรียมความพร้ อมและความตระหนักในอันตรายของครัวเรือนสาธารณูปโภคและการบริการการ
วางแผนในภาวะฉุก เฉิ น ความช่ วยเหลือจากพื้ นที่อ่ ืนๆการวางแผนอพยพทางกายภาพทางเศรษฐกิจ และทางสังคม ในการวิเคราะห์
ศักยภาพการต้ านทาน ศักยภาพการรับมือและศักยภาพการฟื้ นฟูในแต่ละชุมชนโดยมีการรวบรวมข้ อมูลจากการออกแบบสอบถามจาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 205 ครัวเรือนจากกาหนดขอบเขตพื้นที่ 50 ชุมชน ซึ่งมีการให้ คะแนนในแต่ละปั จจัยที่แตกต่างกันตั้งแต่ 0 คือไม่
มีศักยภาพเลย ไปจนถึง 4 คือมีศักยภาพสูง จากนั้นเมื่อได้ ระดับในแต่ ละศักยภาพแล้ วก็จะนามาคานวณค่ าดัชนีการฟื้ นคืนสภาพของ
ชุมชน (Resilience Capacity Indicators: RCI) ในแต่ละชุมชนและนาเข้ าข้ อมูลในโปรแกรม Quantum GIS เพื่อแสดงผลและวิเคราะห์
ระดับศักยภาพในรูป แบบของแผนที่ แล้ วก็สร้ างฐานข้ อมู ล PostgreSQL/PostGIS ซึ่งเป็ นการนาเสนอข้ อมูลเพื่ อเป็ นประโยชน์ให้ กับ
หน่ วยงานต่ างๆ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่ า ชุ มชนที่มีศักยภาพการฟื้ นคืนสภาพมากที่สดุ ได้ แก่ ชุมชนชุมแสงร่วมใจ02 (7.75) และ
ชุมชนที่มีศกั ยภาพการฟื้ นคืนสภาพน้ อยที่สดุ ได้ แก่ ชุมชนแสงโชติช่วงชัชวาล01 (5.5)
สุดท้ายดัชนีการฟื้ นคืนสภาพเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อประเมินการฟื้ นคืนสภาพจากภัยพิบัติของชุมชน ด้ วยเหตุน้ จี ึงจาเป็ นที่จะ
สร้ างแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของการฟื้ นคืนสภาพ ซึ่งการใช้ แผนที่ดังกล่ าวจะต้ องมีการใช้ เทคโนโลยี GIS ดังนั้น Web-GIS จึงได้ รับการ
พัฒนาขึ้นเพื่อนาเสนอผลการวิเคราะห์ความสามารถในการฟื้ นคืนสภาพของชุมชน
1

คาสาคัญ:การฟื้ นคืนสภาพจากนา้ ท่วม, Web GIS, ศักยภาพในการรับมือ, ศักยภาพในการฟื้ นฟู, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Abstract
The analysis and implement of flood resilience database in Chum-Saeng district based on GIS and Web GIS is a reflection of
the pre-disaster to alleviate the damage, preparing for emergency planning and support the recovery capacity after the disaster.
This is a guiding framework for community management to adapt to flood situations.
This research aims to study the resilience capacity indicator of communities and analysis flood resilience with GIS and
database in Chum-Saeng district, Nakhonsawan Province. The study usenine indicatorsconsist of; human capital, preparedness
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and hazard awareness of household, infrastructure and services, emergency plan, aid from other areas, evacuation plans, physical,
economic and social for analysis resistance capacity, absorption capacity and recovery capacity in each community. Data collected
in this study by creating the questionnaire of a sample of 205 households from 50 communities for the scoring of each factor
varies from 0 ( the requirement is not provided) to 4 ( the requirement is fully provided) . Then, the Resilience Capacity
Indicators ( RCI) is calculated for the community. And import data into the Quantum GIS program to display and analyze
capacity levels in the maps. And then apply the database to the system PostgreSQL / PostGIS for the benefit of various agencies.
The research found that the Chumsaengrumjai02 community has the highest of the RCI ( 7. 75) , and the
Saengchotchogchatchawan01 community has the least of the RCI (5.5).
Finally, the RCI represent a tool for developing to assess community disaster resilience. Therefore, it is important to map the
geographical patterns of community resilience. The use of such maps will need the use of GIS-based technology. Thus a WebGIS has been developed to present the results of the analysis capacity of the resilience community.
Keywords: Flood resilience, Web GIS, Absorption Capacity, Recovery Capacity, GIS

บทนา
น้า ท่ ว มเป็ นภั ย ทางธรรมชาติ (Natural Disasters)
ที่สามารถเกิดขึ้นได้ อย่างฉับพลันและมีแนวโน้ มว่าจะทวี
ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจากสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นจึง
จาเป็ นที่จะต้ องเปลี่ยนไปใช้ วิธกี ารใหม่เพื่อส่งผลให้ เกิด
การบูรณาการ โดยการนาความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับ
การฟื้ นคื น สภาพของเมื อ ง (Urban Resilience) มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การบริ ห ารจั ด การน้ า ท่ ว มซึ่ ง เป็ นการ
เตรี ย มความพร้ อ มในการรับ มื อกับ ผลกระทบและลด
ความเสียหายให้ น้อยลงเพื่อที่จะทาให้ เกิดการฟื้ นฟูท่เี ร็ว
ที่สดุ หลังจากเกิดเหตุการณ์นา้ ท่วม
การฟื้ นคื น สภาพนั้ นเป็ นเรื่ อ งที่ ยั ง ใหม่ อ ยู่ ม าก
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งกับผู้บริหารและหน่ วยงานต่างๆ ใน
การตระหนั กถึงความอันตราย หรือความคิดริเริ่มเพื่ อ
เพิ่ มศักยภาพของระบบชุ มชนและเมืองซึ่งโดยอันที่จริง
แล้ วชุมชนมีศักยภาพในการฟื้ นคืนสภาพได้ ในระดับหนึ่ง
แต่ ถ้ าต้ องมี ก ารเผชิ ญ หน้ ากั บ ภั ย พิ บั ติ ท่ี รุ น แรงหรื อ
สถานการณ์ท่ไี ม่คาดคิด ขีดความสามารถนั้นอาจจะยังไม่
เพี ย งพอ จึ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งมี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ช่ วยเหลื อ และพั ฒ นาเพื่ อให้ สามารถดารงวิถีชีวิต และ
ดาเนินกิจกรรมต่อไปได้ ภายใต้ การเปลี่ยนแปลง
ด้ วยเหตุน้ ีวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย คือ หาดัชนี
การฟื้ นคืนสภาพจากนา้ ท่วมของชุมชน และวิเคราะห์การ
ฟื้ นคืน สภาพด้ วยระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์เพื่ อเพิ่ ม
มาตรการการบริหารความเสี่ยงภัยนา้ ท่วมให้ ดีย่ิงขึ้นและ
ลดความเสียหายให้ น้อยลง โดยการจัดการกับ ประเด็น
ค ว า ม เสี่ ย ง แ ล ะ ค ว า ม เป ร าะ บ าง เป็ น อั น ต ร า ย

(Vulnerability) ของพื้นที่ท่เี กิดนา้ ท่วม การวิเคราะห์ข้ัน
แรกต้ องประเมินถึงการเตรียมความพร้ อมรับมือกับภัย
พิ บั ติ เพื่ อเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพในการด าเนิ น งาน โดยที่
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ถือได้ ว่าเป็ นเครื่องมือ
ตรรกะสาหรั บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่จาเป็ น และเอื้อ ต่ อ การ
เตรียมความพร้ อม การช่วยเหลือ การบรรเทา การฟื้ นฟู
และการพยายามสร้ างสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งจาเป็ นต่ อพื้ นที่ของ
การตอบสนองในภาวะฉุ ก เฉิ น ทั้ง ยั งสามารถน าข้ อ มู ล
เหล่านี้มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ อกี ด้ วย
เนื่ องจากในแต่ ละชุ มชนนั้ น มีศั กยภาพการฟื้ นคืน
สภาพจากภาวะน้า ท่ ว มไม่ เท่ า กัน ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก าร
ประเมินจากดัชนีการฟื้ นคืนสภาพโดยจะเป็ นข้ อบ่งชี้ถึง
ระดับที่แตกต่ างกันของการทางานในช่ วงก่อน ระหว่ าง
และหลั ง น้า ท่ ว มจึ ง ท าการจั ด ระดั บ เพื่ อให้ เห็ น ถึ ง ขี ด
ความสามารถในการต้ านทาน การรับมือ และการฟื้ นฟู
ของแต่ ละชุ มชนซึ่ง การฟื้ นคืน สภาพของชุ มชนมีระดับ
ตั้งแต่
 ชุมชนที่มศี ักยภาพในการฟื้ นคืนสภาพน้ อยมาก
 ชุมชนที่มศี ักยภาพในการฟื้ นคืนสภาพน้ อย
 ชุมชนที่มศี ักยภาพในการฟื้ นคืนสภาพปานกลาง
 ชุมชนที่มศี ักยภาพในการฟื้ นคืนสภาพสูง
ชุมชนหรือเมืองที่มีศักยภาพในการฟื้ นคืนสภาพ
จากภัยพิ บัติสูงจะมีขีดความสามารถในการยอมรับและ
ปรั บ ตั ว ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ท่ี เกิด ขึ้ นได้ ดี ดั ง นั้ น การก าหนด
ตั ว ชี้ วั ด ควรจะค านึ ง ถึ ง ความส าคั ญ ของการท าหน้ าที่
ผิด ปกติ ข องระบบความรุน แรงของความเสีย หายทาง
กายภาพของระบบ และระยะเวลาของการท าหน้ าที่
ผิดปกติด้วยซึ่งการศึกษาถึงการฟื้ นคืนสภาพนั้น จาเป็ นที่
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จะต้ องใช้ การวิเคราะห์ศักยภาพใน 3 ด้ านดังนี้ ศักยภาพ
ความต้ านทาน (Resistance Capacity) ศั ก ยภาพการ
รั บ มื อ ได้ (Absorption Capacity) และศั ก ยภาพการ
ฟื้ นฟู (Recovery Capacity)
พื้ นที่ศึกษา
เทศบาลเมืองชุมแสงครอบคลุมพื้นที่ตาบลชุมแสงทั้ง
ต าบลในอ าเภอชุ ม แสง มี พ้ ื นที่ ท้ัง หมดประมาณ 2.4

ตารางกิโลเมตร โดยที่ต้งั ของเทศบาลเมืองมีเส้ นทางเดิน
รถไฟพาดผ่ านตลอดแนวเขตเทศบาล มี อาณาเขตด้ าน
ทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลพิกุล ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลเกยไชย และทางด้ านทิศตะวัน ตกติดกับ
แม่ นา้ น่ าน มีคลองสาคัญ ได้ แก่ คลองจระเข้ เผือก และ
คลองระนง มี ป ระชากรทั้ ง หมด 4,659 คน 1,656
ครัวเรือน

รูปที่ 1 แผนที่ขอบเขตเทศบาลเมืองชุมแสง

แนวคิดการฟื้ นคืนสภาพ (Resilience Concept)
ในอดีต นั้ นแนวคิด การฟื้ นคืน สภาพถูกนามาใช้ กับ
ด้ านวิศวกรรม ระบบนิเวศ ด้ านสังคม หรือด้ านจิตวิทยา
แต่ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา การฟื้ นคืนสภาพได้ กลายเป็ น
ที่ ร้ ู จั ก กั น อย่ า งแพร่ ห ลายทั้ ง ทางด้ านมนุ ษ ย์ แ ละการ
พัฒนาการดาเนินงาน เช่น การลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวางผังเมือง หรือ
การจัดการระบบนิเวศ เป็ นต้ น นับตั้งแต่งานของ Holling
(1973) ที่ศึกษาถึงการฟื้ นคืนสภาพและเสถียรภาพของ
ระบบนิเวศ แนวคิดการฟื้ นคืนสภาพก็ได้ มกี ารเรียนรู้และ
ยอมรับมากขึ้น และในปั จจุบันมีการนามาประยุกต์ใช้ ใน
หลายด้ านโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเป็ นแนวคิดสาหรับการทา
ความเข้ าใจและการจัดการระบบเพื่ อเชื่อมโยงผู้คนกับ
ธรรมชาติ(Klein et al., 2003) ซึ่งคนแรกที่ใช้ แนวคิด
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การฟื้ นคืนสภาพในด้ านนี้กค็ อื Timmerman (1981) ได้
ให้ ค านิ ยามไว้ ว่า “เป็ นมาตรการหรือหนึ่งในศั กยภาพ
ของระบบ ในการรั บ มื อ และฟื้ นฟู จ ากเหตุ ก ารณ์ ที่
อันตราย” และหลังจากนั้นในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาก็
มีอีกหลายคานิย ามของแนวความคิดการฟื้ นคืน สภาพ
จากความเสี่ ย งอั น ตรายและภั ย พิ บั ติ ซ่ึ งส่ ว นใหญ่
ประกอบด้ ว ย 2 คุ ณ สมบั ติ (Mayunga, 2007) ได้ แ ก่
ขี ด ความสามารถในการต้ านทานและรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลง และขีดความสามารถในการจัดระเบียบและ
ฟื้ นฟูอย่างรวดเร็ว
ทฤษฎีการฟื้ นคืนสภาพได้ ประยุกต์ใช้ กับชุมชน โดย
เน้ นขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบจากความ
เสี่ ยงที่ เกิ ด ขึ้ น และจั ด ระเบี ย บใน ขณ ะที่ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง เพื่อรักษาโครงสร้ างพื้นฐาน กระบวนการ
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ดาเนินงาน และการสะท้ อนกลับ หรืออย่ างที่ Lhomme,
Serre, Diab and Laganier (2010) ได้ ก าหนดการฟื้ น
คืนสภาพของเมืองว่าเป็ น “ขีดความสามารถของเมืองใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และฟื้ นฟูหน้ าที่ของระบบ
หลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้ ว” กล่าวคือ การฟื้ น
คืนสภาพของเมืองจะเป็ นการกาหนดขีดความสามารถ
ของเมืองเพื่ อด าเนิ นการกับรูป แบบที่มีการเสื่อ มโทรม
(ศั ก ยภาพการรั บ มื อ ได้ ) และการฟื้ นฟู ห น้ าที่ ข อง
องค์ประกอบภายในเมือง ซึ่ งถูกทาให้ เสียระบบเมื่อถูก
รบกวน ศักยภาพการฟื้ นฟู (Lhomme, Serre, Diab, &
Laganier, 2013) ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ การฟื้ นคืนสภาพ
หมายถึ ง ศั ก ยภาพในการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อการ
ต้ านทานการรับ มือได้ และการฟื้ นฟู อ ย่ างรวดเร็วจาก
ผลกระทบของภัยพิบตั ิ
การฟื้ น คื น สภ าพ จากน้ า ท่ วมของเมื อ งได้ ถู ก
ก าหนดให้ เป็ น ขี ด ความสามารถของเมื อ งที่ ท นต่ อ
สถานการณ์นา้ ท่วมเพื่อที่จะป้ องกันไม่ให้ เกิดการเสียชีวิต
หรือได้ รับ บาดเจ็บ และรักษาเอกลักษณ์ทางสังคมและ
เศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน โดยประเมินจากปริมาณของนา้
ที่ท่วม หรือเกณฑ์ท่เี มืองสามารถทนรับได้ ซ่ึงขึ้นอยู่กบั ชุด
ของตัวแปรที่สะท้ อนให้ เห็นในหลายลักษณะ เช่ น การ
รักษาความปลอดภัยการทามาหากิน ประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็วทางสังคม
ของเมือง เป็ นต้ น (Adger, 2000) ด้ วยเหตุผลเหล่ านี้
การฟื้ นคืนสภาพจึงได้ เป็ นที่ร้ จู ักอย่างรวดเร็ว ในด้ านการ
เป็ นแนวคิดที่สาคัญในการจัดการความเสี่ยงภัยนา้ ท่วม
โดยการใช้ ระบบเข้ าสู่กระบวนการวิเคราะห์วิกฤตการณ์
นา้ ท่วมในเขตเมือง ทาให้ มองเห็นถึงเศรษฐกิจ ประชากร
สิ่งแวดล้ อม การจัดการที่ดี เครือข่าย และบ้ านเรือนที่เกิด
วิ ก ฤต (Lhomme et al., 2010) ซึ่ ง โดยหลั ก การแล้ ว
แบบจาลองเชิงระบบของเมืองเป็ นการแสดงให้ เห็น ถึง
หน้ าที่ รวมทั้ ง โครงสร้ า งและส่ ว นประกอบต่ า งๆ ซึ่ ง
สามารถที่จะอธิบายถึงระบบการทางานในด้ านต่างๆ ได้
อย่ า งชั ด เจนว่ า ท าหน้ าที่ อ ะไรและอย่ า งไร หรื อ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่ างส่วนต่ างๆ ภายในระบบ ที่อาจจะ
ส่งผลกระทบไปยังส่วนอื่นๆได้
ดั ง นั้ น การฟื้ นคื น สภาพจากน้า ท่ ว มของเมื อ งก็คื อ
ศักยภาพของระบบ ชุมชน หรือสังคมที่อาจเผชิญหน้ ากับ
อั น ตราย และมี ก ารป รั บ ตั ว โดยการ ต่ อต้ านห รื อ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาระดับที่ยอมรับได้ ของการทางาน

และโครงสร้ าง ซึ่งถูกกาหนดโดยระดับของระบบสังคม
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการฟื้ นคื น สภาพจากการเรี ย นรู้ภั ย
พิ บัติ ท่ีผ่ านมาเพื่ อ ป้ องกัน ความเสีย หายและปรั บ ปรุง
มาตรการการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในอนาคต
(UN-ISDR, 2004) โดยกรอบแนวคิด นี้ จะต้ องมี การ
ปรับให้ เหมาะสมมากขึ้น เพื่อพัฒนาและประเมินวิธกี าร
ในการบริหารความเสี่ยงภัยนา้ ท่วมการดาเนินงานฟื้ นคืน
สภาพมีเป้ าหมายที่จะป้ องกันระบบเมืองโดยรวม และ
ฟื้ นฟูจากผลกระทบของนา้ ท่วม
ศักยภาพสาหรับการประเมินการฟื้ นคืนสภาพ
การกาหนดกรอบงานส าหรับการประเมิน ระดับใน
การฟื้ นคืนสภาพของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ ใช้ การวิเคราะห์ ศักยภาพใน 3 ด้ าน
ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Lhomme et al. (2013) ที่
ได้ ศึกษาถึงกรอบงานสาหรับการประเมินระดับในการฟื้ น
คืน สภาพในเมืองออร์เลอ็อง ประเทศฝรั่ งเศส ซึ่ งการ
วิเคราะห์ศักยภาพทั้ง 3 ด้ านมีดงั นี้
1. ศักยภาพการต้ านทาน
การใช้ มาตรการการป้ องกันและการบริหารจัดการ
น้าท่ วม ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นการพยายามเรียนรู้ และเข้ าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะนา้ ท่วมที่มีต่อชุมชน สังคม
หรือเศรษฐกิจของประชาชนที่อาศัยอยู่ ในบริเวณลุ่มน้า
และที่ราบน้าท่วมถึงดังนั้นในบริบทของแนวคิดการฟื้ น
คืนสภาพศักยภาพความต้ านทานถือได้ ว่าเป็ นจุ ดเริ่มต้ น
สาหรับ การด าเนิ น การปรั บ ตัวที่ช่ วยป้ องกัน พื้ นที่ จาก
ผลกระทบของภาวะน้าท่ วม ซึ่ง เป็ นการวิเคราะห์ ค วาม
เสี ย หายของระบบ โดยจ าเป็ นที่ จ ะต้ องทราบความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นก่อน เพื่อให้ ระบบสามารถรับมือได้
เมื่อเกิดความล้ มเหลว และมีการฟื้ นฟูนอกจากนี้วิธกี ารนี้
ยั ง สามารถช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิภ าพการท างานใน
ระหว่างนา้ ท่วมได้ อกี ด้ วย
โดยอัน ที่จริงแล้ วทั้งศั ก ยภาพการรับ มือ ได้ แ ละ
ศักยภาพการฟื้ นฟูน้ัน ขึ้นอยู่กบั ศักยภาพความต้ านทาน
เพราะถ้ ามี ค วามสามารถที่จ ะรั บ มื อ กับ สถานการณ์ ใ น
ภาวะฉุกเฉิ นได้ ดีแล้ วก็จะเกิดความเสียหายน้ อยลงและ
สามารถดาเนินการฟื้ นฟูได้ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นควร
จะวิ เคราะห์ ศั ก ยภาพการต้ า นทาน จากการท าหน้ าที่
ผิ ด ปกติ ข ององค์ ป ระกอบ โดยพิ จ ารณาถึ ง การพึ่ ง พา
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อาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งขึ้นอยู่กบั ปัจจัยด้ านทุนมนุษย์ การ
เตรี ย มความพร้ อ มหรื อ การตระหนั ก ในอัน ตรายของ
ครัวเรือน และสาธารณูปโภคและการบริการ
2. ศักยภาพการรับมือ
การวิเคราะห์ ศักยภาพการรับมือได้ ประเมิน ได้
จากขีดความสามารถในการกระจายตัวไปสู่ส่ วนที่ไม่ มี
ความเสียหาย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ดังที่ Lhomme
et al. (2013) ได้ ศึกษาถึงกรอบงานสาหรับการประเมิน
ระดั บ ในการฟื้ นคื น สภาพของเมื องจากศั ก ยภาพการ
รับมือได้ ของเครือข่ายถนนในเมืองออร์เลอ็อง ประเทศ
ฝรั่งเศส โดยประเมินความซา้ ซ้ อนของเครือข่ายถนนใน
เมืองออร์เลอ็องออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ จุ ด ที่มีค วาม
ซา้ ซ้ อนน้ อยมาก จุ ดที่มีความซ้าซ้ อนน้ อย จุ ดที่มีค วาม
ซา้ ซ้ อนน้ อยปานกลาง และจุ ดที่มีความซา้ ซ้ อนมาก จาก
การวิเคราะห์พบว่ า บริเวณที่มีความซา้ ซ้ อนน้ อยมากจะ
อยู่ใกล้ กับสะพานในเมืองออร์เลอ็องและควรหลีกเลี่ยง
เมื่อเกิดนา้ ท่วม
ดั ง นั้ น ถื อ ได้ ว่ า ศั ก ยภาพการรั บ มื อ เป็ นการวั ด
ขีดจากัดด้ านศักยภาพการปรับตัวของเครือข่าย จากการ
ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ท างโครงสร้ างของเครื อ ข่ า ย และ
จานวนของทางเลือกเมื่อเกิดการหยุดชะงักของหนึ่งหรือ
หลายองค์ประกอบจากแบบจาลองเชิงระบบของเมือง ซึ่ง
การวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพการรั บ มื อ ได้ ควรเน้ นไปที่
การศึกษาคุณสมบัติ การประเมินความซา้ ซ้ อน และการ
กระจายตัวของแต่ละองค์ประกอบด้ วย ซึ่งขึ้นอยู่กบั ปัจจัย
การวางแผนในภาวะฉุ ก เฉิ น ความช่ วยเหลือ จากพื้ นที่
อื่นๆ และปัจจัยด้ านการอพยพ
3. ศักยภาพการฟื้ นฟู
ในบริบทของภัยพิบตั ิ ศักยภาพการฟื้ นฟูหมายถึง
การที่องค์ประกอบทั้งหมดของสังคมกลับไปยังสถานะ
ก่ อ นเกิด ภั ย พิ บั ติ (De Bruijn, 2004) หรื อ ในอีก แง่
หนึ่งการฟื้ นฟูน้ันถูกกาหนดในรูปแบบของการซ่อมแซม
ให้ กลับไปเหมือนก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ รวมถึงรูปแบบ
ของการดาเนินชีวิตในประจาวันสาหรับครัวเรือนที่ได้ รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ และอาจเป็ นการปรับปรุงการฟื้ น
คืนสภาพจากเหตุการณ์ภัยพิ บัติท่ีเกิดขึ้นในอนาคต แต่
ในบางพื้ นที่ยังขาดความรู้ การตัดสินใจ ทั้งการบริหาร
จัดการก็ถูกจากัดเป็ นอย่างมาก จึงสะท้ อนให้ เห็นถึงความ
ล้ มเหลวของนโยบายการจัดการกับภัยพิบตั กิ ารวางแผนที่
จะให้ ค วามช่ วยเหลื ออย่ างเป็ นธรรมและทัน เวลาหรื อ
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ป้ องกันผลกระทบเชิงลบของภาคครัวเรือน เช่น การย้ าย
ถิ่นฐาน เป็ นต้ น (Chandrasekhar, & Finn, 2013)
โดยรวมแล้ วศั ก ยภาพการฟื้ นฟู น้ั น มี ค วาม
สอดคล้ องกับความสามารถและเวลาที่จาเป็ นในการฟื้ นฟู
ขององค์ประกอบที่เกิดความเสียหาย คือถ้ าองค์ประกอบ
นั้ น เกิ ด ความเสี ย หายมาก การฟื้ นฟู อ งค์ ป ระกอบที่
เสียหายนั้นก็จะต้ องใช้ เวลามาก ซึ่งระยะเวลาในการฟื้ นฟู
นั้นจะขึ้นอยู่กบั ผลกระทบทั้งทางตรง เช่น ความเสียหาย
ข อ งท รั พ ย์ สิ น ก าร เจ็ บ ป่ ว ย แ ล ะ ท างอ้ อ ม เช่ น
ความเครี ย ดหรื อ ความกัง วลที่มี ต่ อ สถานการณ์ และ
แน่นอนว่าถ้ ามีศักยภาพการฟื้ นฟูท่นี ้ อยแล้ ว การฟื้ นคืน
สภาพก็ย่ิงต้ องใช้ เวลานานโดยที่ศักยภาพการฟื้ นฟูของ
ระบบการจัดการความเสี่ยงภัยนา้ ท่วมจะขึ้นอยู่กบั ปั จจัย
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
การให้บริการข้อมูลแผนที่ Web GIS
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) เป็ นเครื่องมือการ
ทาแผนที่ท่ใี ห้ ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยการเชื่อมโยงสถานที่กับ
ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานที่น้นั ๆทั้งยังมีระบบจัดการฐานข้ อมูล
( Database Management System) เพื่ อ จั ด ก าร ห รื อ
ควบคุ ม ความถู ก ต้ อ งความซ้าซ้ อ นและความสัม พั น ธ์
ระหว่างข้ อมูลต่างๆ ภายในฐานข้ อมูล เมื่อระบบมีความ
พร้ อมในเรื่ อ งของข้ อ มู ล แล้ ว ขั้ น ตอนต่ อ ไปคื อ การน า
ข้ อ มู ล เหล่ านี้ มาใช้ ให้ เกิด ประโยชน์ เช่ น การเรี ย กค้ น
(Query) การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล (Analysis) หรื อ การ
นาเสนอข้ อมูล(Visualization) เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นที่ทราบกัน
ดีว่า GIS สามารถใช้ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงพื้นที่ของ
ความเสี่ยงได้ ตัวอย่ างเช่ นในด้ านการตอบสนองต่อภัย
พิ บั ติ GIS เป็ นเครื่ อ งมื อ เชิ ง ตรรกะในการบู ร ณาการ
ข้ อ มู ล ที่จ าเป็ นและการมี ส่ ว นร่ ว มในการเตรี ย มความ
พร้ อม การต้ านทาน การรับมือและการฟื้ นฟู (Gunes &
Kovel, 2000)
ปั จจุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ไ ด้ รั บ
บทบาทในการนาเสนอชั้นข้ อมูลที่ซับซ้ อนมากขึ้นรวมถึง
การวิเคราะห์ ข้ อมู ล ที่ค รอบคลุ ม มากขึ้น ด้ วยโดยหลาย
องค์กรมีน โยบายที่จะใช้ ระบบข้ อ มูล ภูมิศาสตร์เพื่ อ ให้
สามารถเข้ าถึงข้ อมู ล ผู้ ใช้ ได้ ง่ายขึ้น ซึ่ ง Web-GIS มี ช้ั น
ข้ อมูลที่หลากหลายและเลือกเปิ ดชั้นข้ อมูลเพื่อแสดงแผน
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ที่บนหน้ าเว็บและความซับซ้ อนของชั้นข้ อมูลโดย WebGIS จะขึ้ นอยู่ กั บ ส่ ว นประกอบหลั ก 4 ส่ ว น ได้ แก่
ฐานข้ อมูล ที่เก็บ ข้ อมู ลที่จาเป็ นสาหรับ การค านวณและ
ผลลั พ ธ์ เว็บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ (Web server) เพื่ อ ส่ ง เนื้ อหา
เครื่องแม่ข่าย (Server) แผนที่สาหรับแอ็พพลิเคชันการ
ท าแผนที่ และส่ ว นติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใช้ (Choosumrong,
Raghavan, Delucchi, Yoshida, & Vinayaraj, 2014)
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์บนอินเตอร์เน็ต (Internet
Geographic Information System)หรือ Internet GIS คือ
ระบบและการให้ บริการในการนาเข้ าจัดเก็บจัดการสืบค้ น
วิ เ คราะห์ แ ละแสดงผลข้ อมู ล ภู มิ ศ าสตร์ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตเป็ นระบบที่ได้ รับความนิยมมากในปัจจุบนั มี
รูปแบบการทางานแบบ 3-tier บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็ นหลักโดยผู้ใช้ งานจะทางานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย (Client Side)แล้ วส่งคาสั่งร้ องขอไปยังเครื่องแม่
ข่าย (Sever Side) ผ่าน HTTP Protocol จากนั้นแม่ข่าย
จะทาการประมวลผลคาสั่งและส่งผลลัพ ธ์มายังลูกข่ าย
การทางานอาศั ยทรัพ ยากรของเครื่องแม่ ข่ายเป็ นหลั ก
และประสิทธิภาพของระบบอินเทอร์เน็ตปั จจุ บันระบบ
Internet GIS แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภทหลักๆ คือ Web
Application และ Broadband GIS
1. Web Application เป็ น ร ะ บ บ Internet GIS ที่
ผู้ใช้ งานสามารถใช้ งานผ่านเว็บบราวเซอร์ (Thin Client)
เช่ น Internet Explorer, Mozilla Firefox หรื อ Google
Chrome เป็ นต้ น โดยผู้ใช้ ไม่จาเป็ นต้ องติดตั้งซอร์ฟแวร์ท่ี
ทางานในฝั่งแม่ ข่ายลงบนเครื่องคอมพิ วเตอร์ข้อดีของ
ระบบ Internet GIS แบบ Web Application คือสามารถ
ท างานได้ กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทุ ก Platform และ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการจัดหาซอร์ฟแวร์แต่ข้อเสียคือใน
การใช้ งานต้ องเชื่อมต่ อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาและ
บางระบบอาจจะต้ องติดตั้งโปรแกรมเสริมเพื่อให้ ทางาน
ร่วมกับระบบ Internet GIS ได้ เช่ น Flash, SilverLight,
JavaApplet เป็ นต้ น
2. Broadband GIS เป็ นระบบ Internet GIS ที่มีการ

ทางานทั้งบนเครื่องคอมพิ วเตอร์ฝ่ังลูกข่ ายและแม่ ข่าย
โดยที่ผ้ ูใช้ ต้องทาการติดตั้งซอฟท์แวร์เฉพาะที่เครื่องลูก
ข่ายเพื่ อให้ ทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางรับคาสั่งในการทางาน
และข้ อมูล จะถูกจัดเก็บบนฝั่งแม่ ข่าย เมื่อผู้ใช้ ส่งค าสั่ง
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แม่ข่ายจะทาการประมวลผลคาสัง่
เหล่ า นั้ นและสร้ างข้ อมู ล ให้ อยู่ ใ นรู ป ของบิ ต แมป
(Bitmap) แล้ วส่งกลับมายังลูกข่าย ซึ่งซอฟท์แวร์ท่ตี ดิ ตั้ง
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะทาหน้ าที่ในการจัดการ
เรื่ อ งการแสดงผล โดยเฉพาะการแสดงผลสามมิ ติ
ตั ว อย่ างของ Broadband GIS ได้ แก่ Google Earth,
NASA worldwind เป็ นต้ น
กรอบแนวคิดในการดาเนินการ
กรอบแนวคิ ด ที่ ใช้ ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ก ารฟื้ นคื น
สภาพ จากภาวะน้ า ท่ ว มของเมื อ งชุ ม แสงด้ วยภู มิ
สารสนเทศ เป็ นการนาเสนอถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร หรื อหน่ ว ยงานต่ า งๆ และการเก็บ ข้ อมู ล จาก
แบบสอบถาม ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึ กษาครั้ ง นี้ คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาจั ด ท าดั ช นี ก ารฟื้ นคื น
สภาพของชุมชน และวิเคราะห์การฟื้ นคืนสภาพด้ วยภูมิ
สารสนเทศ จากกรอบแนวคิดนี้ องค์ประกอบทั้งหมดจะ
ถู ก น ามาวิ เคราะห์ ใ นการวางแผนเตรี ย มความพร้ อ ม
รับมือกับภัยนา้ ท่วมสาหรับชุมชนเมือง โดยค่าดัชนีการ
ฟื้ นคื น สภาพของชุ ม ชน (RCI) จะสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง
ระดับการฟื้ นคืนสภาพหรือการปรับตัวจากภาวะนา้ ท่วม
ของประชาชนว่ามีมากน้ อยอย่างไร และการจัดทาแผนที่
Web GIS เพื่ อเป็ น การน าเสน อข้ อมู ล ซึ่ งช่ วยให้
ประชาชนและหน่ วยงานของรั ฐ ได้ รับ รู้ถึงศั ก ยภาพใน
ชุมชนของตนเองว่ายังขาดการเตรียมความพร้ อม ความรู้
ความเข้ าใจในด้ านใดบ้ างเพื่ อรับมื อกับภัยพิ บัติ ดังนั้น
ควรที่จะต้ องมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน
อย่ างต่ อเนื่อง เพื่ อปรับยุทธศาสตร์ในการรับมือกับภั ย
พิบตั ทิ ่จี ะทวีความรุนแรงและแปรปรวนมากขึ้นในอนาคต
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1. Field data and analyzing

2. Implementation
Level of
resilience of
community

Resistance Capacity
Assess by damage
Absorption Capacity
Assess by distribute

Apache / PHP

Very low
resilience
community

Resilience
Capacity
Indicator :
RCI

Low
resilience
community

WMS/WFS
QGIS

DBMS
GeoServer

Medium
resilience
community

Recovery Capacity
High
resilience
community

Assess by access

Openlayers
JavaScript, Bootstrap

3. User Interface

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดสาหรับการวิเคราะห์และจัดทาฐานข้ อมูลการฟื้ นคืนสภาพ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั

การวิเคราะห์และการจัดทาฐานข้อมูล

การรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ และจัดทาฐานข้ อมูล
1. แบบสอบถาม ที่ใช้ ในการเก็บรวมรวบข้ อมูลเชิง
คุ ณ ภาพ และเชิ ง ปริ ม าณของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยการ การฟื้ นคืนสภาพจากภาวะนา้ ท่วมในเขตเทศบาลเมือง
สอบถามเป็ นรายบุ ค คลจากประชากรกลุ่ ม ตัว อย่ างใน ชุมแสงได้ แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน ได้ แก่ การวิเคราะห์การ
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองชุมแสงจานวน 205 ครัวเรือน ซึ่ง ฟื้ นคืนสภาพของชุมชน การจัดทาฐานข้ อมูลและแสดง
ซั กถามในข้ อ มู ล ด้ า นครอบครัว ของกลุ่ ม ตั วอย่ าง เช่ น แผนที่ และการแสดงผลการวิเคราะห์การฟื้ นคืนสภาพใน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา เป็ นต้ น ข้ อมูลด้ านการเตรียม Web GIS โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์การฟื้ นคืนสภาพของชุมชน
ความพร้ อมรั บ มื อ กั บ ภั ย น้ า ท่ ว มและการฟื้ นฟู ข อง
การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ มาจากการส ารวจ
ครั ว เรื อ น โดยแบ่ ง เป็ น 3 ช่ ว งเวลา คื อ ก่ อ นน้า ท่ ว ม
ระหว่ างน้าท่วม และหลังนา้ ท่วม และข้ อมูลด้ านความรู้ ภาคสนามในพื้ นที่เขตเทศบาลเมืองชุ มแสง ในปี พ.ศ.
ความเข้ าใจ และการตระหนักถึงปั ญหาขั้นตอนปฏิบัติใน 2559 จากแบบสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ 9
ภาวะฉุ ก เฉิ น แผนการอพยพ รวมถึ ง ระบบเตื อ นภั ย ปั จ จัย ที่ส่ งผลต่ อ การฟื้ นคืน สภาพจากน้าท่ วมในพื้ นที่
ศึกษา ได้ แก่ ทุนมนุษย์ การเตรียมความพร้ อมและความ
ภายในชุมชน
2. โปรแกรมคอมพิ วเตอร์สาหรับขั้นตอนการจัดทา ตระหนั กในอันตรายของครัวเรือน สาธารณู ป โภคและ
ฐานข้ อมูล การจัดทาแผนที่ และการนาเสนอข้ อมูล Web การบริการ การวางแผนในภาวะฉุกเฉิน ความช่ วยเหลือ
GIS ในการวิเคราะห์ การฟื้ นคืนสภาพจากภาวะนา้ ท่วม จากพื้ นที่อ่ ืน ๆ การวางแผนอพยพ ทางกายภาพ ทาง
ของชุ ม ชนในเขตเทศบาลเมื อ งชุ ม แสง ประกอบด้ ว ย เศรษฐกิจ และทางสังคม ซึ่งมี หลักเกณฑ์ในการประเมิน
โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 โปรแกรม และวิเคราะห์ คือ การกาหนดค่าคะแนนของตัวชี้วั ด ซึ่ง
Quantum GIS 2.8.1 โปรแกรม PostgreSQL/PostGIS แบ่ ง เป็ น 5 ระดั บ ตั้ ง แต่ 0 หมายถึ ง ประชากรกลุ่ ม
ตัวอย่างไม่มศี ักยภาพต่อการฟื้ นคืนสภาพจากนา้ ท่วมเลย
และโปรแกรม Notepad++
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ไปจนถึง 4 หมายถึง ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีศักยภาพสูง
ในการฟื้ นคืนสภาพหรือการปรับตัวต่ อภัยน้าท่วม จาก
การคานวณจะได้ ค่าคะแนนและระดับศักยภาพทั้ง 3 ด้ าน
ได้ แก่ ศั กยภาพการต้ านทาน ศักยภาพการรับมือ และ
ศักยภาพการฟื้ นฟู ในแต่ละชุมชน แล้ ว นามาคานวณค่ า
ดัช นี การฟื้ นคืน สภาพของชุ มชน (Resilience Capacity
Indicator: RCI) เพื่ อวิ เ คราะห์ เ ป็ นระดั บ การฟื้ นคื น
สภาพของชุมชน ในการศึกษาวิจัยนี้ได้ แบ่งเกณฑ์การฟื้ น
คืนสภาพของชุมชนออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่
ระดับ 1: ชุมชนที่มกี ารฟื้ นคืนสภาพน้ อยมาก
(Very Low Resilience Capacity)
ระดับ 2: ชุมชนที่มกี ารฟื้ นคืนสภาพน้ อย (Low
Resilience Capacity)
ระดับ 3: ชุมชนที่มกี ารฟื้ นคืนสภาพปานกลาง
(Medium Resilience Capacity)
ระดับ 4: ชุมชนที่มกี ารฟื้ นคืนสภาพมาก (High
Resilience Capacity)
2. การจัดทาฐานข้ อมูลและแสดงแผนที่
ในการแสดงแผนที่เพื่อวิเคราะห์ระดับการฟื้ นคืน
สภาพจากภาวะน้าท่วมของชุมชน มีการนาเข้ าข้ อมูลใน
โป รแกรม Quantum GIS 2 .8 .1 ด้ วยก ารดิ จิ ไ ท ซ์
(Digitizing) ซึ่งเป็ นการนาเข้ าข้ อมูลสู่ระบบเวกเตอร์มี
ลั ก ษ ณ ะ เป็ น จุ ด ( point) เส้ น ( line) แ ล ะ พื้ น ที่
(polygon) และเก็บชั้นข้ อมูลในรูป แบบของ shape file
(.shp) โดยใช้ แผนที่ ภาพ ถ่ า ยทางอากาศ ซึ่ งเป็ น
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล
เมื อ งชุ ม แสงกั บ ระดั บ ศั ก ยภาพในการฟื้ นคื น สภาพ
เพื่อให้ เห็นถึงศักยภาพที่มีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยที่ส่งผล
ให้ มรี ะดับแตกต่างกัน
3. การแสดงผลการวิเคราะห์การฟื้ นคืนสภาพใน
Web GIS
เมื่ อ ได้ ผ ลการวิ เคราะห์ ท่ีแ สดงในรูป แบบของ
แผนที่จากโปรแกรม Quantum GIS 2.8.1 แล้ ว ข้ อมูลก็
จะถูกใช้ ในการออกแบบฐานข้ อมูล สาหรับ การนาเสนอ
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยฐานข้ อมูลทั้งหมดที่สร้ าง
ใน PostgreSQL/PostGIS น อก จาก นี้ จ ะต้ อ งมี การ
ออกแบบหน้ าเว็บในส่ วนของระบบฐานข้ อมูล และการ
แสดงแผนที่ เพื่อให้ ง่ายต่อความเข้ าใจของผู้ท่ใี ช้ งาน ใน

ส่วนของการพั ฒ นาระบบเป็ นการเขียนชุ ด คาสั่งโดยใช้
โปรแกรม Notepad++ และใช้ ภาษา HTML ภาษา PHP
และภาษา JavaScript ในการเขียนชุดคาสั่ง โดยขั้นตอน
การแสดงข้ อมูลศักยภาพของชุมชนบนแผนที่น้ัน จะใช้
ชุดคาสั่งในการเชื่อมต่อกับ GeoServer และชุดคาสั่งใน
ก า ร เรี ย ก ข้ อ มู ล จ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล ไ ป แ ส ด ง บ น
OpenStreetMap
ผลลัพธ์
การศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ข องชุ ม ชนในเขตเทศบาล
เมืองชุมแสงกับพื้นที่ท่มี ีการฟื้ นคืนสภาพจากนา้ ท่วม ทา
ให้ ทราบถึงความเป็ นอยู่และการปรับตัวของประชาชนที่
ประสบภั ย น้าท่ ว ม เพื่ อ เป็ นแนวทางในการจั ด การท า
ฐานข้ อมู ล ในการป้ องกั น และบรรเทาภั ย ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการวิเคราะห์ศักยภาพการ
ต้ านทาน การรั บ มื อ และการฟื้ นฟู ในแต่ ล ะชุ ม ชน
ผลลัพธ์ท่ีได้ แสดงเป็ นดัชนีการฟื้ นคืนสภาพของชุ มชน
(Resilience Capacity Indicator: RCI) เพื่ อให้ เห็ น ถึ ง
ระดับศักยภาพในการฟื้ นคืนสภาพจากนา้ ท่วมของเมือง
ชุมแสง โดยได้ มีการกาหนดระดับการฟื้ นคืนสภาพของ
ชุ มชนเป็ น 4 ระดับ คือ ชุ มชนที่มีศักยภาพการฟื้ นคืน
สภาพน้ อยมาก น้ อย ปานกลาง และมาก ตามลาดับ โดย
แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของแผนที่
 กลุ่ ม ชุ ม ชนที่มีระดับ การฟื้ นคื น สภาพน้ อ ยมาก
คือมีค่าดัชนีการฟื้ นคืนสภาพ ระหว่าง 5.5 – 5.8
มี 2 ชุมชน คิดเป็ นร้ อยละ 4 คือ ชุมชนแสงโชติ
ช่วงชัชวาลย์ 01 และชุมชนแสงโชติช่วงชัชวาลย์
02
 กลุ่มชุมชนที่มีศักยภาพการฟื้ นคืนสภาพน้ อย มี
24 ชุมชน คิดเป็ นร้ อยละ 48
 กลุ่ ม ชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพการฟื้ นคื น สภาพปาน
กลาง มี 22ชุมชน คิดเป็ นร้ อยละ 44
 กลุ่มชุมชนที่มรี ะดับการฟื้ นคืนสภาพมาก คือมีค่า
ดั ช นี ก ารฟื้ นคื น สภาพระหว่ า ง 7.5-7.8 มี 2
ชุมชน คิดเป็ นร้ อยละ 4 คือ ชุมชนชุมแสงร่วมใจ
01 และชุมชนชุมแสงร่วมใจ 02
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(a)

(b)

(c)

รูปที่ 3 แผนที่แสดงศักยภาพการต้ านทาน (a) การรับมือ (b) และการฟื้ นฟู (c) ในแต่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง

รูปที่ 4 แผนที่แสดงค่าดัชนีการฟื้ นคืนสภาพของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง

การอ อก แบ บ Web-GIS เป็ น วิ ธี ก ารน าเส น อ
ผลงานวิจัยในการวิเคราะห์ศักยภาพการฟื้ นคืนสภาพของ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง ซึ่งช่ วยให้ ประชาชนใน
ชุมชนและหน่ วยงานของรัฐได้ รับรู้ถึงศักยภาพในชุมชน
ของตนเองว่ายังขาดการเตรียมความพร้ อม ความรู้ ความ
เข้ าใจในด้ านใดบ้ างเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ หรือควรจะมี

การเพิ่มมาตรการด้ านไหนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้
สูงขึ้น โดยมุ่งเน้ นการออกแบบหน้ าเว็บในส่วนของระบบ
ฐานข้ อมูลและการแสดงแผนที่ เพื่อให้ ง่ายต่อความเข้ าใจ
ของผู้ท่ใี ช้ งาน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนแสดง
ชั้นข้ อมูลต่างๆสาหรับผู้ใช้ เรียกดู และส่วนแสดงแผนที่

รูปที่ 4 ส่วนติดต่อผู้ใช้ Web-GIS: 1. ส่วนแสดงชั้นข้ อมูลต่างๆสาหรับผู้ใช้ เรียกดู 2. ส่วนแสดงแผนที่
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อภิปรายผล
การวิ เ คราะห์ ก ารฟื้ นคื น สภาพของชุ ม ชนในเขต
เทศบาลเมืองชุมแสงเป็ นการเตรียมความพร้ อมรับมือกับ
ภั ย น้า ท่ ว มและการฟื้ นฟู ข องครั ว เรื อน โดยมี ก ารเก็บ
ข้ อมูลแบ่ งเป็ น 3 ช่ วงเวลา คือ ก่อนน้าท่วม ระหว่างน้า
ท่ ว ม และหลั ง น้าท่ ว ม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ การประเมิ น
ความสามารถในการฟื้ นคืนสภาพจากภาวะนา้ ท่วมในเขต
เมืองของ Batica et al. (2013) นอกจากนี้ ยังกาหนด
กรอบงานสาหรับใช้ วิเคราะห์ศักยภาพใน 3 ด้ าน ได้ แก่
ศักยภาพการต้ านทาน การรับมือได้ และการฟื้ นฟู ตาม
แนวคิ ด ของ Lhomme et al. (2013) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาถึ ง
กรอบงานสาหรับการประเมินระดับในการฟื้ นคืนสภาพ
ในเมื อ งออร์ เ ลออง ประเทศฝรั่ ง เศส ซึ่ ง กรอบการ
ดาเนินงานนี้ยังถูกนาไปใช้ โดย Balsells et al. (2013) ที่
นาเสนอโมเดล DS3 ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ และใช้
การฟื้ นคืนสภาพในการออกแบบระบบระบายนา้ ในเมือง
ร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเมืองนิ วออร์
ลี น ส์ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า แต่ จ ากงานวิ จั ย ของ
Lhomme ในปี 2010 ได้ เน้ นถึงการนาเสนอแบบจาลอง
เชิงระบบของเมือง โดยที่จะต้ องมีค วามเข้ าใจว่ าระบบ
ต่างๆ ของเมืองจะมีการฟื้ นคืนสภาพได้ อย่างไร เพื่อให้
แน่ ใจถึงหน้ าที่ข้ัน พื้ นฐาน และการส่งเสริม ให้ เกิด การ
ฟื้ นฟู อ ย่ า งรวดเร็ว และจากงานของ Serre,Barroca,
andLaganier(2012) ประเมิ น ศักยภาพความต้ านทาน
ของระบบเมื อ งโดยการใช้ MCDA (Multi-Criteria
Decision Analysis) และระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
(GIS) และประเมินศักยภาพการรับมือและการฟื้ นฟูโดย
ใช้ Web GIS
การกาหนดระดับการฟื้ นคืนสภาพของชุมชน จากการ
จั ด ท าดั ช นี ก ารฟื้ นคื น สภาพ (RCI) ได้ ประยุ ก ต์ ใ ช้
แนวคิดจากการหาค่ าดัชนีการฟื้ นคืนสภาพจากน้าท่วม
( Flood Resilience Index: FRI) ข อ ง Batica et al.
(2013) ซึ่ ง ค านวณการฟื้ นคื น สภาพจากน้า ท่ ว มของ
เมือง จากการกาหนดระดับคะแนนในแต่ละปั จจัย แล้ ว
น าดั ช นี ก ารฟื้ นคื น สภาพมาก าหนดระดั บ การฟื้ นคื น
สภาพในพื้นที่ แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ คือ น้ อยมาก น้ อย
ปานกลาง และมาก ซึ่งอาจจะมีข้อ จ ากัด ที่แ ตกต่ างกัน
เนื่ องจากงานของ Batica มี ก ารก าหนดค่ า น้ า หนั ก
(weighted) เพื่ อเพิ่ ม คะแนนในการประเมิ น และยั ง

แสดงให้ เห็นถึงตัวแปรที่สาคัญที่สดุ ที่มีส่วนทาให้ ระดับ
ศักยภาพในพื้นที่ศึกษาสูงขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลการวิเคราะห์ การฟื้ นคืน
สภาพใน Web GIS โดยจะนาเสนอเป็ นข้ อมู ลเชิงพื้ นที่
(Spatial Data) ในการแสดงแผนที่ทางภูมิศาสตร์ โดย
การใช้ เทคโนโลยี Web GIS และซอฟต์แวร์รหัสเปิ ด ทั้งนี้
จะเป็ นการพั ฒ นาในส่ ว นของ Web Application ซึ่ ง ใช้
หลั ก การของ Web Map Service โดยเรี ย กใช้ ง านผ่ า น
Web Browser และแสดงภาพแบบ Vector
ดั ง ที่ ได้ ศึ กษ าจากงาน ของ Choosumrong et al.
(2010) ที่พัฒ นาเกี่ยวกับเว็บแอพพลิเคชั่น โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นบนอินเทอร์เน็ต ที่ถูกพัฒนามาจาก
ชุ ด โปรแกรม HTML, PHP, JavaScript, OpenLayers,
pgRouting ฯลฯ ซึ่งเป็ นระบบสนับสนุ นการติดสินใจใน
การวิเคราะห์หาเส้ นทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแบบ
พลวั ต รวมไปถึ ง การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เชิ ง พื้ นที่ แ บบ
Geoprocessing Service ที่ผ้ ู ใช้ สามารถระบบเงื่อนไขใน
การค้ นหาและค านวณเส้ น ทางต่ า งๆ ผ่ า นหน้ าเว็ บ
บราวเซอร์
Lhomme et al. (2013) ที่ศึกษาถึงกรอบงานสาหรับ
การประเมิ น ระดั บ ในการฟื้ นคื น สภาพของเมื อ งจาก
ศั ก ยภาพการรับ มื อได้ ข องเครื อข่ ายถนนในเมื องออร์
เลอ็ อ ง ประเทศฝรั่ ง เศส โดยใช้ Web-GIS ในการ
ออกแบบฐานข้ อ มู ล Web Server เพื่ อ น าเสนอเนื้ อหา
Map Server ส าหรับ การใช้ ง านด้ านการท าแผนที่ และ
User Interface ในการแสดงผล เพื่ อการวิ เคราะห์ แ ละ
รว บ รว ม ผ ล ส รุ ป เบื้ อ งต้ น จ าก ก าร ป ร ะ เมิ น ขี ด
ความสามารถในการกระจายตั ว ไปสู่ส่ ว นที่ ไม่ มี ค วาม
เสียหาย
สรุป
การศึกษาและวิเคราะห์การฟื้ นคืนสภาพจากนา้ ท่วม
ของเทศบาลเมื อ งชุ ม แสงด้ วยภู มิ ส ารสนเทศ เป็ น
การศึ กษาเพื่ อให้ ท ราบถึงการเตรี ยมความพร้ อม การ
ป้ องกัน การรั บ มื อ ได้ การฟื้ นฟู หรื อ การปรั บ ตั ว ของ
ประชาชนในชุมชน ทั้งก่อนนา้ ท่วม ระหว่างนา้ ท่วม และ
หลังนา้ ท่วม ซึ่งสามารถทาให้ เกิดการวางแผนเพื่อบริหาร
จัดการแก้ ไขปัญหา และให้ ความช่วยเหลือเมื่อประสบภัย
พิบตั ิ การศึกษาปั จจัยจึงเป็ นการกาหนดระดับการฟื้ นคืน
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สภาพของแต่ ละพื้ นที่ เพื่ อที่จะสามารถหาข้ อมูล ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผนรับมือ หรือป้ องกันภัยนา้ ท่วมที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ นทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาวได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
จากการวิเคราะห์ ระดับการฟื้ นคืน สภาพของชุ มชน
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ว่าชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ชุมแสงส่วนมากมีระดับ การฟื้ นคืนสภาพน้ อยและปาน
กลาง ซึ่งกระจายอยู่ท่วั ไปในพื้ นที่ศึกษา โดยชุมชนที่มี
ศักยภาพในระดับน้ อยถึงน้ อยมากจะอยู่ ด้านใต้ ทางทิศ
ตะวันตกของทางรถไฟ และชุมชนที่ระดับศักยภาพมาก
จะอยู่ตรงกลางทางทิศตะวันออกของทางรถไฟและติดริม
แม่นา้ เป็ นส่วนใหญ่
การออกแบบเว็บไซต์ระบบฐานข้ อมูลแผนที่ศักยภาพ
การฟื้ นคื น สภาพของแต่ ล ะชุ ม ชนแบบออนไลน์ บ น
เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ต นี้ พั ฒ นาขึ้ นด้ ว ยโปรแกรมทาง
สารสนเทศภูมิศาสตร์โดยเริ่มจากการเขียนชุดคาสั่งภาษา
PHP ให้ ท างานร่ ว มกั บ ฐานข้ อมู ล PostgerSQL และ
GeoServer โดยเขี ย นโปรแกรมเพื่ อสร้ า งค าสั่ ง ในการ
บันทึกข้ อมูลลงในฐานข้ อมูล เรียกข้ อมูลจากฐานข้ อมูลมา
แสดงบนหน้ าเว็บ และเรียกข้ อมูลที่มีพิกดั ทางภูมิศาสตร์
มาแสดงบนแผนที่ การทางานของเว็บระบบฐานข้ อมู ล
แผนที่ ได้ ถู ก ออกแบบมาให้ ง่ า ยในส่ ว นติ ด ต่ อ กั บ
ผู้ใช้ งานที่ไม่ซับซ้ อน ช่วยให้ ผ้ ูใช้ เข้ าถึงระบบได้ ง่าย และ
เชื่ อ มกับ ระบบฐานข้ อ มู ล ทางพื้ นที่ไ ด้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ
เพี ย งผ่ า นระบบฐานข้ อ มู ล กลาง ซึ่ ง จะท าให้ ผู้ ใ ช้ งาน
สามารถใช้ งานได้ อย่ างต่ อเนื่องจากข้ อมูลที่ทันสมัยและ
การทางานยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งข้ อมูลเชิงพื้นที่
มี ค วามส าคั ญ มาก ซึ่ ง จะเป็ นในลั ก ษณะของพิ กัด ทาง
ภูมศิ าสตร์ สามารถชี้ตาแหน่งของจุดเปราะบางของแต่ละ
ชุมชนได้
ข้อเสนอแนะ
ในส่วนของการศึกษาและจัดทาดัชนีการฟื้ นคืนสภาพ
(RCI) ควรมีการให้ ค่านา้ หนักในแต่ละปั จจัย เพื่อแสดง
ให้ เห็น ถึงตัวแปรที่สาคัญ ที่มีส่วนท าให้ ระดับ ศั กยภาพ
การฟื้ นคื น สภาพของชุ ม ชนในพื้ นที่ ศึ ก ษาสูง ขึ้ นหรื อ
น้ อยลง
และควรมี การพั ฒ นาเว็บ ไซต์ร ะบบฐานข้ อ มู ล ให้ มี
ส่วนที่จะท าการเข้ าสู่ระบบของเจ้ าหน้ าที่จากหน่ วยงาน
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ของรัฐหรือผู้ดูแลระบบเพื่อแก้ ไขค่าคะแนนจากปัจจัย ซึ่ง
เป็ นการเพิ่ ม ระดั บ ศั ก ยภาพของชุ ม ชนเมื่ อ ได้ รั บ การ
ช่ วยเหลือหรือมีการเตรียมความพร้ อมรับมือกับภัยน้า
ท่วมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็ นการอัปเดต
ข้ อมูลให้ กบั ประชาชนในพื้นที่ศึกษาได้ รับทราบอีกด้ วย
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