
Naresuan University Journal: Science and Technology 2018; (26)2

134

การวิเคราะหแ์ละจดัท าฐานขอ้มูลการฟ้ืนคืนสภาพจากภาวะน ้ าท่วมของเมืองชุมแสง 
ดว้ยภูมิสารสนเทศและ Web GIS 

กรวรรณ วงษ์เมตตา2*, พัฒนา ราชวงศ์1 และสิทธชัิย ชูส าโรง1 

The Analysis and Implement of Flood Resilience Database in Chum-Saeng District 
Based on GIS and Web GIS 

Korrawan Wongmetta2*, Pathana Rachavong1 and Sittichai Choosumrong1

1ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณโุลก 65000 
2สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 65000 
1Department of Natural Resources and Environment, Naresuan University, Amphoe Meung, Phitsanulok 65000 
2Major in Geographic Information Science, Department of Natural Resources and Environment, Naresuan University, Amphoe 
Meung, Phitsanulok 65000 
*Corresponding author. E-mailaddress: korrawan_w@hotmail.com
Received: 8 August 2017; Accepted: 17 October 2017 

บทคดัย่อ 
การวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลการฟ้ืนคืนสภาพจากภาวะน า้ท่วมของเมืองชุมแสงด้วยภมูิสารสนเทศและ Web GIS เป็นการสะท้อน

ภาพให้เหน็ถึงขั้นตอนการด าเนินงานก่อนที่จะเกดิภยัพิบัติเพ่ือบรรเทาความเสยีหาย การเตรียมความพร้อมในการวางแผนในภาวะฉุกเฉิน 
และสนับสนุนศกัยภาพการฟ้ืนฟูหลังจากเกิดภัยพิบัติ ซ่ึงเป็นกรอบแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการชุมชนเพ่ือให้เกิดการปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์น า้ท่วม 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศกึษาจัดท าดัชนีการฟ้ืนคืนสภาพของชุมชนและวิเคราะห์การฟ้ืนคืนสภาพด้วยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
โดยใช้ 9 ปัจจัย ได้แก่ทุนมนุษย์การเตรียมความพร้อมและความตระหนักในอันตรายของครัวเรือนสาธารณูปโภคและการบริการการ
วางแผนในภาวะฉุกเฉินความช่วยเหลือจากพ้ืนที่อื่นๆการวางแผนอพยพทางกายภาพทางเศรษฐกิจ และทางสังคม ในการวิเคราะห์
ศักยภาพการต้านทาน ศักยภาพการรับมือและศักยภาพการฟ้ืนฟูในแต่ละชุมชนโดยมีการรวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถามจาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 205 ครัวเรือนจากก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ 50 ชุมชน ซ่ึงมีการให้คะแนนในแต่ละปัจจัยที่แตกต่างกนัตั้งแต่ 0 คือไม่
มีศักยภาพเลย ไปจนถึง 4 คือมีศักยภาพสงู จากน้ันเมื่อได้ระดับในแต่ละศักยภาพแล้วกจ็ะน ามาค านวณค่าดัชนีการฟ้ืนคืนสภาพของ
ชุมชน (Resilience Capacity Indicators: RCI) ในแต่ละชุมชนและน าเข้าข้อมูลในโปรแกรม Quantum GIS เพ่ือแสดงผลและวิเคราะห์
ระดับศักยภาพในรูปแบบของแผนที่ แล้วก็สร้างฐานข้อมูล PostgreSQL/PostGIS ซ่ึงเป็นการน าเสนอข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า ชุมชนที่มีศักยภาพการฟ้ืนคืนสภาพมากที่สดุ ได้แก่ ชุมชนชุมแสงร่วมใจ02 (7.75) และ
ชุมชนที่มีศกัยภาพการฟ้ืนคืนสภาพน้อยที่สดุ ได้แก่ ชุมชนแสงโชติช่วงชัชวาล01 (5.5)  

สดุท้ายดัชนีการฟ้ืนคืนสภาพเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเพ่ือประเมินการฟ้ืนคืนสภาพจากภยัพิบัติของชุมชน ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นที่จะ
สร้างแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของการฟ้ืนคืนสภาพ ซ่ึงการใช้แผนที่ดังกล่าวจะต้องมีการใช้เทคโนโลยี GIS ดังนั้น Web-GIS จึงได้รับการ
พัฒนาขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการวิเคราะห์ความสามารถในการฟ้ืนคืนสภาพของชุมชน 

ค าส าคญั:การฟ้ืนคืนสภาพจากน า้ท่วม, Web GIS, ศกัยภาพในการรับมือ, ศกัยภาพในการฟ้ืนฟู, ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

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 Web-
GIS 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 

 
บทน า 

 
น ้าท่วมเป็นภัยทางธรรมชาติ (Natural Disasters)  

ที่สามารถเกดิขึ้นได้อย่างฉับพลันและมีแนวโน้มว่าจะทวี
ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจากสถานการณ์ที่เกดิขึ้นจึง
จ าเป็นที่จะต้องเปล่ียนไปใช้วิธกีารใหม่เพ่ือส่งผลให้เกิด
การบูรณาการ โดยการน าความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบั
การฟ้ืนคืนสภาพของเมือง (Urban Resilience) มา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน ้าท่วมซึ่ งเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบและลด
ความเสยีหายให้น้อยลงเพ่ือที่จะท าให้เกดิการฟ้ืนฟูที่เรว็
ที่สดุหลังจากเกดิเหตกุารณน์ า้ท่วม 

การฟ้ืนคืนสภาพนั้ น เป็นเร่ืองที่ ยังใหม่อยู่มาก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ใน
การตระหนักถึงความอันตราย หรือความคิดริเริ่มเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของระบบชุมชนและเมืองซึ่งโดยอันที่จริง
แล้วชุมชนมศีักยภาพในการฟ้ืนคนืสภาพได้ในระดบัหนึ่ง 
แต่ถ้าต้องมีการเผชิญหน้ากับภัยพิบัติที่ รุนแรงหรือ
สถานการณท์ี่ไม่คาดคดิ ขดีความสามารถนั้นอาจจะยังไม่
เพียงพอ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน 
ช่วยเหลือ และพัฒนาเพ่ือให้สามารถด ารงวิถีชีวิตและ
ด าเนินกจิกรรมต่อไปได้ภายใต้การเปล่ียนแปลง   

ด้วยเหตุนี้ วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย คือ หาดัชนี
การฟ้ืนคนืสภาพจากน า้ท่วมของชุมชน และวิเคราะห์การ
ฟ้ืนคืนสภาพด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือเพ่ิม
มาตรการการบริหารความเสี่ยงภัยน า้ท่วมให้ดีย่ิงขึ้นและ
ลดความเสียหายให้น้อยลง โดยการจัดการกับประเดน็
ค ว าม เสี่ ย ง แ ล ะค ว าม เป ร าะบ าง เป็ น อั น ต ร าย 

(Vulnerability) ของพ้ืนที่ที่เกดิน า้ท่วม การวิเคราะห์ขั้น
แรกต้องประเมินถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัย
พิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยที่
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ตรรกะส าหรับรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น และเอื้ อต่อการ
เตรียมความพร้อม การช่วยเหลือ การบรรเทา การฟ้ืนฟู 
และการพยายามสร้างสิ่งใหม่ๆ ซึ่งจ าเป็นต่อพ้ืนที่ของ
การตอบสนองในภาวะฉุกเฉินทั้งยังสามารถน าข้อมูล
เหล่านี้มาใช้ให้เกดิประโยชน์ได้อกีด้วย 

เนื่องจากในแต่ละชุมชนนั้น มีศักยภาพการฟ้ืนคืน
สภาพจากภาวะน ้าท่วมไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงต้องมีการ
ประเมินจากดัชนีการฟ้ืนคืนสภาพโดยจะเป็นข้อบ่งชี้ ถึง
ระดับที่แตกต่างกันของการท างานในช่วงก่อน ระหว่าง 
และหลังน ้าท่วมจึงท าการจัดระดับเพ่ือให้เห็นถึงขีด
ความสามารถในการต้านทาน การรับมือ และการฟ้ืนฟู
ของแต่ละชุมชนซ่ึงการฟ้ืนคืนสภาพของชุมชนมีระดับ
ตั้งแต่ 
 ชุมชนที่มศีักยภาพในการฟ้ืนคนืสภาพน้อยมาก 
 ชุมชนที่มศีักยภาพในการฟ้ืนคนืสภาพน้อย 
 ชุมชนที่มศีักยภาพในการฟ้ืนคนืสภาพปานกลาง 
 ชุมชนที่มศีักยภาพในการฟ้ืนคนืสภาพสงู 

ชุมชนหรือเมืองที่มีศักยภาพในการฟ้ืนคืนสภาพ
จากภัยพิบัติสูงจะมีขีดความสามารถในการยอมรับและ
ปรับตัวต่อเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นได้ดีดังนั้นการก าหนด
ตัวชี้ วัดควรจะค านึงถึงความส าคัญของการท าหน้าที่
ผิดปกติของระบบความรุนแรงของความเสียหายทาง
กายภาพของระบบ และระยะเวลาของการท าหน้าที่
ผดิปกตด้ิวยซึ่งการศึกษาถงึการฟ้ืนคนืสภาพนั้น จ าเป็นที่
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จะต้องใช้การวิเคราะห์ศักยภาพใน 3 ด้านดงันี้  ศักยภาพ
ความต้านทาน (Resistance Capacity) ศักยภาพการ
รับมือได้  (Absorption Capacity) และศักยภาพการ
ฟ้ืนฟู (Recovery Capacity) 

พื้ นท่ีศึกษา 
เทศบาลเมืองชุมแสงครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลชุมแสงทั้ง

ต าบลในอ าเภอชุมแสง มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 2.4 

ตารางกโิลเมตร โดยที่ตั้งของเทศบาลเมอืงมีเส้นทางเดิน
รถไฟพาดผ่านตลอดแนวเขตเทศบาล มีอาณาเขตด้าน
ทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลพิกุล ทิศใต้
ติดต่อกับต าบลเกยไชย และทางด้านทศิตะวันตกติดกับ
แม่น า้น่าน มีคลองส าคัญ ได้แก่ คลองจระเข้เผือก และ
คลองระนง มีประชากรทั้ งหมด 4,659 คน 1,656 
ครัวเรือน  

 
รูปท่ี 1 แผนที่ขอบเขตเทศบาลเมืองชุมแสง 

 
แนวคิดการฟ้ืนคืนสภาพ (Resilience Concept) 
ในอดีตนั้นแนวคิดการฟ้ืนคืนสภาพถูกน ามาใช้กับ

ด้านวิศวกรรม ระบบนิเวศ ด้านสงัคม หรือด้านจิตวิทยา 
แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การฟ้ืนคืนสภาพได้กลายเป็น
ที่รู้ จักกันอย่างแพร่หลายทั้ งทางด้านมนุษย์และการ
พัฒนาการด าเนินงาน เช่น การลดความเสี่ยงจากภัยพิบตัิ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวางผังเมือง หรือ
การจัดการระบบนิเวศ เป็นต้น นับตั้งแต่งานของ Holling 
(1973) ที่ศึกษาถึงการฟ้ืนคืนสภาพและเสถียรภาพของ
ระบบนิเวศ แนวคดิการฟ้ืนคนืสภาพกไ็ด้มกีารเรียนรู้และ
ยอมรับมากขึ้น และในปัจจุบันมีการน ามาประยุกต์ใช้ใน
หลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแนวคิดส าหรับการท า
ความเข้าใจและการจัดการระบบเพ่ือเชื่อมโยงผู้คนกับ
ธรรมชาติ(Klein et al., 2003) ซึ่งคนแรกที่ใช้แนวคิด

การฟ้ืนคนืสภาพในด้านนี้ กค็อื Timmerman (1981) ได้
ให้ค านิยามไว้ว่า “เป็นมาตรการหรือหนึ่งในศักยภาพ
ของระบบ ในการรับมือและฟ้ืนฟูจากเหตุการณ์ ที่
อนัตราย” และหลังจากนั้นในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาก็
มีอีกหลายค านิยามของแนวความคิดการฟ้ืนคืนสภาพ
จากความ เสี่ ยงอันตรายและภัย พิบัติซึ่ งส่ วน ใหญ่
ประกอบด้วย 2 คุณสมบัติ (Mayunga, 2007) ได้แก่ 
ขีดความสามารถในการต้านทานและรับมือกับการ
เปล่ียนแปลง และขดีความสามารถในการจัดระเบยีบและ
ฟ้ืนฟูอย่างรวดเรว็ 

ทฤษฎีการฟ้ืนคืนสภาพได้ประยุกต์ใช้กับชุมชน โดย
เน้นขดีความสามารถในการรับมอืกบัผลกระทบจากความ
เสี่ ย งที่ เกิดขึ้ น  และจัดระเบี ยบ ในขณ ะที่ เกิดการ
เปล่ียนแปลง เพ่ือรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน กระบวนการ
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ด าเนินงาน และการสะท้อนกลับ หรืออย่างที่ Lhomme, 
Serre, Diab and Laganier (2010) ได้ก าหนดการฟ้ืน
คนืสภาพของเมอืงว่าเป็น “ขดีความสามารถของเมอืงใน
การรับมอืกบัการเปล่ียนแปลง และฟ้ืนฟูหน้าที่ของระบบ
หลังจากที่เกดิการเปล่ียนแปลงไปแล้ว” กล่าวคอื การฟ้ืน
คืนสภาพของเมืองจะเป็นการก าหนดขีดความสามารถ
ของเมืองเพ่ือด าเนินการกับรูปแบบที่มีการเสื่อมโทรม 
(ศักยภาพการรับมือได้) และการฟ้ืนฟูหน้าที่ ของ
องค์ประกอบภายในเมือง ซึ่ งถูกท าให้เสียระบบเมื่อถูก
รบกวน ศักยภาพการฟ้ืนฟู (Lhomme, Serre, Diab, & 
Laganier, 2013) ดังนั้นในงานวิจัยนี้  การฟ้ืนคืนสภาพ
หมายถึงศักยภาพในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ต้านทานการรับมือได้ และการฟ้ืนฟูอย่างรวดเร็วจาก
ผลกระทบของภัยพิบตั ิ

การ ฟ้ื นคืนสภ าพ จากน ้ า ท่ วมของเมื องได้ ถู ก
ก าหนดให้เป็น ขีดความสามารถของเมืองที่ทนต่อ
สถานการณน์ า้ท่วมเพ่ือที่จะป้องกนัไม่ให้เกดิการเสยีชีวิต
หรือได้รับบาดเจบ็ และรักษาเอกลักษณ์ทางสังคมและ
เศรษฐกจิในภาวะฉุกเฉิน โดยประเมนิจากปริมาณของน า้
ที่ท่วม หรือเกณฑท์ี่เมืองสามารถทนรับได้ซึ่งขึ้นอยู่กบัชุด
ของตัวแปรที่สะท้อนให้เห็นในหลายลักษณะ เช่น การ
รักษาความปลอดภัยการท ามาหากิน ประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ หรือการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ทางสังคม
ของเมือง เป็นต้น (Adger, 2000) ด้วยเหตุผลเหล่านี้
การฟ้ืนคนืสภาพจึงได้เป็นที่รู้จักอย่างรวดเรว็ ในด้านการ
เป็นแนวคิดที่ส  าคัญในการจัดการความเสี่ยงภัยน า้ท่วม 
โดยการใช้ระบบเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์วิกฤตการณ์
น า้ท่วมในเขตเมอืง ท าให้มองเหน็ถงึเศรษฐกจิ ประชากร 
สิ่งแวดล้อม การจัดการที่ด ีเครือข่าย และบ้านเรือนที่เกดิ
วิกฤต (Lhomme et al., 2010) ซึ่ งโดยหลักการแล้ว
แบบจ าลองเชิงระบบของเมืองเป็นการแสดงให้เห็นถึง
หน้าที่  รวมทั้งโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ซึ่ ง
สามารถที่จะอธบิายถึงระบบการท างานในด้านต่างๆ ได้
อย่างชัดเจนว่าท าหน้าที่อะไรและอย่างไร หรือแสดง
ความสัมพันธร์ะหว่างส่วนต่างๆ ภายในระบบ ที่อาจจะ
ส่งผลกระทบไปยังส่วนอื่นๆได้ 

ดังนั้นการฟ้ืนคืนสภาพจากน ้าท่วมของเมืองก็คือ 
ศักยภาพของระบบ ชุมชน หรือสงัคมที่อาจเผชิญหน้ากบั
อันตราย  และมี การปรับตั ว โดยการ ต่อ ต้ านหรือ
เปล่ียนแปลงเพ่ือรักษาระดับที่ยอมรับได้ของการท างาน

และโครงสร้าง ซึ่งถูกก าหนดโดยระดับของระบบสังคม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการฟ้ืนคืนสภาพจากการเรียนรู้ ภัย
พิบัติที่ผ่านมาเพ่ือป้องกันความเสียหายและปรับปรุง
มาตรการการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
(UN-ISDR, 2004) โดยกรอบแนวคิดนี้ จะต้องมีการ
ปรับให้เหมาะสมมากขึ้น เพ่ือพัฒนาและประเมินวิธกีาร
ในการบริหารความเสี่ยงภัยน า้ท่วมการด าเนินงานฟ้ืนคืน
สภาพมีเป้าหมายที่จะป้องกันระบบเมืองโดยรวม และ
ฟ้ืนฟูจากผลกระทบของน า้ท่วม  
 

ศกัยภาพส าหรบัการประเมินการฟ้ืนคืนสภาพ 
 

การก าหนดกรอบงานส าหรับการประเมินระดับใน
การฟ้ืนคืนสภาพของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ ใช้การวิเคราะห์ศักยภาพใน 3 ด้าน 
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Lhomme et al. (2013) ที่
ได้ศึกษาถงึกรอบงานส าหรับการประเมนิระดบัในการฟ้ืน
คืนสภาพในเมืองออร์เลออ็ง ประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงการ
วิเคราะห์ศักยภาพทั้ง 3 ด้านมดีงันี้  

1. ศักยภาพการต้านทาน 
 การใช้มาตรการการป้องกนัและการบริหารจัดการ
น ้าท่วม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพยายามเรียนรู้  และเข้าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะน า้ท่วมที่มีต่อชุมชน สังคม 
หรือเศรษฐกิจของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน ้า
และที่ราบน ้าท่วมถึงดังนั้นในบริบทของแนวคิดการฟ้ืน
คืนสภาพศักยภาพความต้านทานถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ส าหรับการด าเนินการปรับตัวที่ ช่วยป้องกันพ้ืนที่ จาก
ผลกระทบของภาวะน ้าท่วม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความ
เสียหายของระบบ โดยจ าเป็นที่ จะต้องทราบความ
เสยีหายที่อาจเกดิขึ้นก่อน เพ่ือให้ระบบสามารถรับมือได้
เมื่อเกดิความล้มเหลว และมกีารฟ้ืนฟูนอกจากนี้ วิธกีารนี้
ยังสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานใน
ระหว่างน า้ท่วมได้อกีด้วย 

โดยอันที่จริงแล้วทั้งศักยภาพการรับมือได้และ
ศักยภาพการฟ้ืนฟูนั้น ขึ้นอยู่กบัศักยภาพความต้านทาน
เพราะถ้ามีความสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ใน
ภาวะฉุกเฉินได้ดีแล้วกจ็ะเกิดความเสียหายน้อยลงและ
สามารถด าเนินการฟ้ืนฟูได้รวดเรว็มากยิ่งขึ้น ดังนั้นควร
จะวิเคราะห์ศักยภาพการต้านทาน จากการท าหน้าที่
ผิดปกติขององค์ประกอบ โดยพิจารณาถึงการพ่ึงพา
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อาศัยซึ่งกนัและกนั ซึ่งขึ้นอยู่กบัปัจจัยด้านทุนมนุษย์ การ
เตรียมความพร้อมหรือการตระหนักในอันตรายของ
ครัวเรือน  และสาธารณปูโภคและการบริการ 

2. ศักยภาพการรับมอื 
 การวิเคราะห์ศักยภาพการรับมือได้ ประเมินได้
จากขีดความสามารถในการกระจายตัวไปสู่ส่วนที่ไม่มี
ความเสียหาย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ดังที่ Lhomme 
et al. (2013) ได้ศึกษาถึงกรอบงานส าหรับการประเมิน
ระดับในการฟ้ืนคืนสภาพของเมืองจากศักยภาพการ
รับมือได้ของเครือข่ายถนนในเมืองออร์เลออ็ง ประเทศ
ฝรั่งเศส โดยประเมินความซ า้ซ้อนของเครือข่ายถนนใน
เมืองออร์เลออ็งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ จุดที่มีความ
ซ า้ซ้อนน้อยมาก จุดที่มีความซ ้าซ้อนน้อย จุดที่มีความ
ซ า้ซ้อนน้อยปานกลาง และจุดที่มีความซ า้ซ้อนมาก จาก
การวิเคราะห์พบว่า บริเวณที่มีความซ า้ซ้อนน้อยมากจะ
อยู่ใกล้กับสะพานในเมืองออร์เลออ็งและควรหลีกเล่ียง
เมื่อเกดิน า้ท่วม 

ดังนั้นถือได้ว่าศักยภาพการรับมือเป็นการวัด
ขีดจ ากดัด้านศักยภาพการปรับตัวของเครือข่าย จากการ
ก าหนดคุณสมบัติทางโครงสร้างของเครือข่าย และ
จ านวนของทางเลือกเมื่อเกดิการหยุดชะงักของหนึ่งหรือ
หลายองค์ประกอบจากแบบจ าลองเชิงระบบของเมอืง ซึ่ง
การวิ เคราะห์ศักยภาพการรับมือได้  ควรเน้นไปที่
การศึกษาคุณสมบัติ การประเมินความซ า้ซ้อน และการ
กระจายตวัของแต่ละองคป์ระกอบด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กบัปัจจัย
การวางแผนในภาวะฉุกเฉิน ความช่วยเหลือจากพ้ืนที่
อื่นๆ และปัจจัยด้านการอพยพ 

3. ศักยภาพการฟ้ืนฟู 
ในบริบทของภัยพิบตั ิศักยภาพการฟ้ืนฟูหมายถึง

การที่องค์ประกอบทั้งหมดของสังคมกลับไปยังสถานะ
ก่อนเกิดภัยพิบัติ (De  Bruijn, 2004) หรือในอีกแง่
หนึ่งการฟ้ืนฟูนั้นถูกก าหนดในรูปแบบของการซ่อมแซม
ให้กลับไปเหมือนก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ รวมถึงรูปแบบ
ของการด าเนินชีวิตในประจ าวันส าหรับครัวเรือนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ และอาจเป็นการปรับปรุงการฟ้ืน
คืนสภาพจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอนาคต แต่
ในบางพ้ืนที่ยังขาดความรู้  การตัดสินใจ ทั้งการบริหาร
จัดการกถู็กจ ากดัเป็นอย่างมาก จึงสะท้อนให้เหน็ถงึความ
ล้มเหลวของนโยบายการจัดการกบัภัยพิบตักิารวางแผนที่
จะให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมและทันเวลาหรือ

ป้องกนัผลกระทบเชิงลบของภาคครัวเรือน เช่น การย้าย
ถิ่นฐาน เป็นต้น (Chandrasekhar, & Finn, 2013) 

โดยรวมแล้วศักยภาพการฟ้ืนฟูนั้ น มีความ
สอดคล้องกบัความสามารถและเวลาที่จ าเป็นในการฟ้ืนฟู
ขององคป์ระกอบที่เกดิความเสยีหาย คอืถ้าองคป์ระกอบ
นั้ นเกิดความเสียหายมาก การฟ้ืนฟูองค์ประกอบที่
เสยีหายนั้นกจ็ะต้องใช้เวลามาก ซึ่งระยะเวลาในการฟ้ืนฟู
นั้นจะขึ้นอยู่กบัผลกระทบทั้งทางตรง เช่น ความเสยีหาย
ขอ งท รั พ ย์ สิ น  ก าร เจ็บ ป่ ว ยแ ล ะท าง อ้ อม  เ ช่ น 
ความเครียดหรือความกังวลที่มีต่อสถานการณ์  และ
แน่นอนว่าถ้ามีศักยภาพการฟ้ืนฟูที่น้อยแล้ว การฟ้ืนคืน
สภาพกย่ิ็งต้องใช้เวลานานโดยที่ศักยภาพการฟ้ืนฟูของ
ระบบการจัดการความเสี่ยงภัยน า้ท่วมจะขึ้นอยู่กบัปัจจัย
ทางกายภาพ เศรษฐกจิ และสงัคม 

 
การใหบ้ริการขอ้มูลแผนท่ี Web GIS 

 
ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (GIS) เป็นเคร่ืองมอืการ

ท าแผนที่ที่ให้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่โดยการเชื่อมโยงสถานที่กับ
ข้อมูลเกี่ยวกบัสถานที่นั้นๆทั้งยังมรีะบบจัดการฐานข้อมูล 
(Database Management System)  เ พ่ื อ จั ด ก ารห รื อ
ควบคุมความถูกต้องความซ ้าซ้อนและความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูล เมื่อระบบมีความ
พร้อมในเรื่องของข้อมูลแล้วขั้นตอนต่อไปคือการน า
ข้อมูลเหล่านี้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การเรียกค้น
(Query) การวิ เคราะห์ ข้อมูล (Analysis) หรือ การ
น าเสนอข้อมูล(Visualization) เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ทราบกนั
ดีว่า GIS สามารถใช้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงพ้ืนที่ของ
ความเสี่ยงได้ ตัวอย่างเช่นในด้านการตอบสนองต่อภัย
พิบัติ GIS เป็นเครื่ องมือเชิงตรรกะในการบูรณาการ
ข้อมูลที่จ าเป็นและการมีส่วนร่วมในการเตรียมความ
พร้อม การต้านทาน การรับมือและการฟ้ืนฟู (Gunes & 
Kovel, 2000) 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้รับ
บทบาทในการน าเสนอชั้นข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นรวมถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้ นด้วยโดยหลาย
องค์กรมีนโยบายที่จะใช้ระบบข้อมูลภูมิศาสตร์เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ ใช้ได้ง่ายขึ้ นซ่ึง Web-GIS มีชั้น
ข้อมูลที่หลากหลายและเลือกเปิดชั้นข้อมูลเพ่ือแสดงแผน 
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ที่บนหน้าเวบ็และความซับซ้อนของชั้นข้อมูลโดย Web-
GIS จะขึ้ นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน  ได้แก่ 
ฐานข้อมูลที่เกบ็ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการค านวณและ
ผลลัพธ์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) เพ่ือส่งเนื้ อหา 
เครื่องแม่ข่าย (Server) แผนที่ส  าหรับแอพ็พลิเคชันการ
ท าแผนที่  และส่วนติด ต่อกับ ผู้ ใช้  (Choosumrong, 
Raghavan, Delucchi, Yoshida, & Vinayaraj, 2014) 

ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์บนอนิเตอร์เนต็ (Internet 
Geographic Information System)หรือ Internet GIS คือ
ระบบและการให้บริการในการน าเข้าจัดเกบ็จัดการสบืค้น
วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลภูมิศาสตร์ผ่านระบบ
อนิเทอร์เนต็เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบนัมี
รปูแบบการท างานแบบ 3-tier บนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็
เป็นหลักโดยผู้ใช้งานจะท างานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย (Client Side)แล้วส่งค าสั่งร้องขอไปยังเครื่องแม่
ข่าย (Sever Side) ผ่าน HTTP Protocol จากนั้นแม่ข่าย
จะท าการประมวลผลค าสั่งและส่งผลลัพธ์มายังลูกข่าย
การท างานอาศัยทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายเป็นหลัก
และประสิทธิภาพของระบบอินเทอร์เน็ตปัจจุบันระบบ 
Internet GIS แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ Web 
Application และ Broadband GIS 

1.  Web Application เ ป็ น ร ะ บ บ Internet GIS ที่
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านเวบ็บราวเซอร์ (Thin Client)
เช่น  Internet Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google 
Chrome เป็นต้น โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องตดิตั้งซอร์ฟแวร์ที่
ท างานในฝั่งแม่ข่ายลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อดีของ
ระบบ Internet GIS แบบ Web Application คือสามารถ
ท างานได้กับเครื่ องคอมพิวเตอร์ทุก Platform และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาซอร์ฟแวร์แต่ข้อเสยีคือใน
การใช้งานต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต็ตลอดเวลาและ
บางระบบอาจจะต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมเพ่ือให้ท างาน
ร่วมกับระบบ Internet GIS ได้ เช่น Flash, SilverLight, 
JavaApplet เป็นต้น 

2. Broadband GIS เป็นระบบ Internet GIS ที่มีการ 
 

ท างานทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย 
โดยที่ผู้ใช้ต้องท าการติดตั้งซอฟท์แวร์เฉพาะที่เคร่ืองลูก
ข่ายเพ่ือให้ท าหน้าที่เป็นตัวกลางรับค าสั่งในการท างาน 
และข้อมูลจะถูกจัดเกบ็บนฝั่งแม่ข่าย เมื่อผู้ ใช้ส่งค าสั่ง
ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ แม่ข่ายจะท าการประมวลผลค าสัง่
เห ล่านั้ นและสร้างข้อมูลให้อ ยู่ในรูปของบิตแมป 
(Bitmap) แล้วส่งกลับมายังลูกข่าย ซึ่งซอฟทแ์วร์ที่ตดิตั้ง
บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะท าหน้าที่ในการจัดการ
เรื่ องการแสดงผล โดยเฉพาะการแสดงผลสามมิต ิ
ตั วอ ย่ างของ Broadband GIS ได้ แ ก่  Google Earth, 
NASA worldwind เป็นต้น 
 

กรอบแนวคิดในการด าเนินการ 
 

กรอบแนวคิดที่ ใช้ด าเนินการวิเคราะห์การฟ้ืนคืน
สภาพจากภาวะน ้ า ท่ วมของเมื องชุมแสงด้วยภูมิ
สารสนเทศ เป็นการน าเสนอถงึผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร หรือหน่วยงานต่างๆ และการเกบ็ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาครั้งนี้  คือ เพ่ือศึกษาจัดท าดัชนีการฟ้ืนคืน
สภาพของชุมชน  และวิเคราะห์การฟ้ืนคืนสภาพด้วยภูมิ
สารสนเทศ จากกรอบแนวคิดนี้  องค์ประกอบทั้งหมดจะ
ถูกน ามาวิเคราะห์ในการวางแผนเตรียมความพร้อม
รับมือกับภัยน า้ท่วมส าหรับชุมชนเมือง โดยค่าดัชนีการ
ฟ้ืนคืนสภาพของชุมชน (RCI) จะสะท้อนให้เห็นถึง
ระดับการฟ้ืนคืนสภาพหรือการปรับตัวจากภาวะน า้ท่วม
ของประชาชนว่ามีมากน้อยอย่างไร และการจัดท าแผนที่ 
Web GIS เพ่ื อ เป็ น การน า เสนอ ข้อ มู ล  ซึ่ ง ช่ วยให้
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐได้รับรู้ ถึงศักยภาพใน
ชุมชนของตนเองว่ายังขาดการเตรียมความพร้อม ความรู้  
ความเข้าใจในด้านใดบ้างเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ ดังนั้น
ควรที่จะต้องมกีารพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับยุทธศาสตร์ในการรับมือกับภัย
พิบตัทิี่จะทวีความรนุแรงและแปรปรวนมากขึ้นในอนาคต 

 
 
 
 
 

อาศัยซึ่งกนัและกนั ซึ่งขึ้นอยู่กบัปัจจัยด้านทุนมนุษย์ การ
เตรียมความพร้อมหรือการตระหนักในอันตรายของ
ครัวเรือน  และสาธารณปูโภคและการบริการ 

2. ศักยภาพการรับมอื 
 การวิเคราะห์ศักยภาพการรับมือได้ ประเมินได้
จากขีดความสามารถในการกระจายตัวไปสู่ส่วนที่ไม่มี
ความเสียหาย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ดังที่ Lhomme 
et al. (2013) ได้ศึกษาถึงกรอบงานส าหรับการประเมิน
ระดับในการฟ้ืนคืนสภาพของเมืองจากศักยภาพการ
รับมือได้ของเครือข่ายถนนในเมืองออร์เลออ็ง ประเทศ
ฝรั่งเศส โดยประเมินความซ า้ซ้อนของเครือข่ายถนนใน
เมืองออร์เลออ็งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ จุดที่มีความ
ซ า้ซ้อนน้อยมาก จุดที่มีความซ ้าซ้อนน้อย จุดที่มีความ
ซ า้ซ้อนน้อยปานกลาง และจุดที่มีความซ า้ซ้อนมาก จาก
การวิเคราะห์พบว่า บริเวณที่มีความซ า้ซ้อนน้อยมากจะ
อยู่ใกล้กับสะพานในเมืองออร์เลออ็งและควรหลีกเล่ียง
เมื่อเกดิน า้ท่วม 

ดังนั้นถือได้ว่าศักยภาพการรับมือเป็นการวัด
ขีดจ ากดัด้านศักยภาพการปรับตัวของเครือข่าย จากการ
ก าหนดคุณสมบัติทางโครงสร้างของเครือข่าย และ
จ านวนของทางเลือกเมื่อเกดิการหยุดชะงักของหนึ่งหรือ
หลายองค์ประกอบจากแบบจ าลองเชิงระบบของเมอืง ซึ่ง
การวิ เคราะห์ศักยภาพการรับมือได้  ควรเน้นไปที่
การศึกษาคุณสมบัติ การประเมินความซ า้ซ้อน และการ
กระจายตวัของแต่ละองคป์ระกอบด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กบัปัจจัย
การวางแผนในภาวะฉุกเฉิน ความช่วยเหลือจากพ้ืนที่
อื่นๆ และปัจจัยด้านการอพยพ 

3. ศักยภาพการฟ้ืนฟู 
ในบริบทของภัยพิบตั ิศักยภาพการฟ้ืนฟูหมายถึง

การที่องค์ประกอบทั้งหมดของสังคมกลับไปยังสถานะ
ก่อนเกิดภัยพิบัติ (De  Bruijn, 2004) หรือในอีกแง่
หนึ่งการฟ้ืนฟูนั้นถูกก าหนดในรูปแบบของการซ่อมแซม
ให้กลับไปเหมือนก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ รวมถึงรูปแบบ
ของการด าเนินชีวิตในประจ าวันส าหรับครัวเรือนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ และอาจเป็นการปรับปรุงการฟ้ืน
คืนสภาพจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอนาคต แต่
ในบางพ้ืนที่ยังขาดความรู้  การตัดสินใจ ทั้งการบริหาร
จัดการกถู็กจ ากดัเป็นอย่างมาก จึงสะท้อนให้เหน็ถงึความ
ล้มเหลวของนโยบายการจัดการกบัภัยพิบตักิารวางแผนที่
จะให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมและทันเวลาหรือ

ป้องกนัผลกระทบเชิงลบของภาคครัวเรือน เช่น การย้าย
ถิ่นฐาน เป็นต้น (Chandrasekhar, & Finn, 2013) 

โดยรวมแล้วศักยภาพการฟ้ืนฟูนั้ น มีความ
สอดคล้องกบัความสามารถและเวลาที่จ าเป็นในการฟ้ืนฟู
ขององคป์ระกอบที่เกดิความเสยีหาย คอืถ้าองคป์ระกอบ
นั้ นเกิดความเสียหายมาก การฟ้ืนฟูองค์ประกอบที่
เสยีหายนั้นกจ็ะต้องใช้เวลามาก ซึ่งระยะเวลาในการฟ้ืนฟู
นั้นจะขึ้นอยู่กบัผลกระทบทั้งทางตรง เช่น ความเสยีหาย
ขอ งท รั พ ย์ สิ น  ก าร เจ็บ ป่ ว ยแ ล ะท าง อ้ อม  เ ช่ น 
ความเครียดหรือความกังวลที่มีต่อสถานการณ์  และ
แน่นอนว่าถ้ามีศักยภาพการฟ้ืนฟูที่น้อยแล้ว การฟ้ืนคืน
สภาพกย่ิ็งต้องใช้เวลานานโดยที่ศักยภาพการฟ้ืนฟูของ
ระบบการจัดการความเสี่ยงภัยน า้ท่วมจะขึ้นอยู่กบัปัจจัย
ทางกายภาพ เศรษฐกจิ และสงัคม 

 
การใหบ้ริการขอ้มูลแผนท่ี Web GIS 

 
ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (GIS) เป็นเคร่ืองมอืการ

ท าแผนที่ที่ให้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่โดยการเชื่อมโยงสถานที่กับ
ข้อมูลเกี่ยวกบัสถานที่นั้นๆทั้งยังมรีะบบจัดการฐานข้อมูล 
(Database Management System)  เ พ่ื อ จั ด ก ารห รื อ
ควบคุมความถูกต้องความซ ้าซ้อนและความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูล เมื่อระบบมีความ
พร้อมในเรื่องของข้อมูลแล้วขั้นตอนต่อไปคือการน า
ข้อมูลเหล่านี้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การเรียกค้น
(Query) การวิ เคราะห์ ข้อมูล (Analysis) หรือ การ
น าเสนอข้อมูล(Visualization) เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ทราบกนั
ดีว่า GIS สามารถใช้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงพ้ืนที่ของ
ความเสี่ยงได้ ตัวอย่างเช่นในด้านการตอบสนองต่อภัย
พิบัติ GIS เป็นเครื่ องมือเชิงตรรกะในการบูรณาการ
ข้อมูลที่จ าเป็นและการมีส่วนร่วมในการเตรียมความ
พร้อม การต้านทาน การรับมือและการฟ้ืนฟู (Gunes & 
Kovel, 2000) 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้รับ
บทบาทในการน าเสนอชั้นข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นรวมถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้ นด้วยโดยหลาย
องค์กรมีนโยบายที่จะใช้ระบบข้อมูลภูมิศาสตร์เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ ใช้ได้ง่ายขึ้ นซึ่ง Web-GIS มีชั้น
ข้อมูลที่หลากหลายและเลือกเปิดชั้นข้อมูลเพ่ือแสดงแผน 
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1. Field data and analyzing      2. Implementation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. User Interface 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 2 กรอบแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลการฟ้ืนคืนสภาพ 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

1. แบบสอบถาม ที่ใช้ในการเกบ็รวมรวบข้อมูลเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณของกลุ่มตัวอย่าง โดยการ
สอบถามเป็นรายบุคคลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างใน
ชุมชนเขตเทศบาลเมอืงชุมแสงจ านวน 205 ครัวเรือน ซึ่ง
ซักถามในข้อมูลด้านครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง เช่น 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา เป็นต้น ข้อมูลด้านการเตรียม
ความพร้อมรับมือกับภัยน ้าท่วมและการฟ้ืนฟูของ
ครัวเรือน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนน ้าท่วม 
ระหว่างน ้าท่วม และหลังน า้ท่วม และข้อมูลด้านความรู้  
ความเข้าใจ และการตระหนักถึงปัญหาขั้นตอนปฏบิัติใน
ภาวะฉุกเฉิน แผนการอพยพ รวมถึงระบบเตือนภัย
ภายในชุมชน 

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับขั้นตอนการจัดท า
ฐานข้อมูล การจัดท าแผนที่ และการน าเสนอข้อมูล Web 
GIS ในการวิเคราะห์การฟ้ืนคืนสภาพจากภาวะน า้ท่วม
ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง ประกอบด้วย 
โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 โปรแกรม 
Quantum GIS 2.8.1 โปรแกรม PostgreSQL/PostGIS 
และโปรแกรม Notepad++ 

การวิเคราะหแ์ละการจดัท าฐานขอ้มูล 
 

การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และจัดท าฐานข้อมูล
การฟ้ืนคนืสภาพจากภาวะน า้ทว่มในเขตเทศบาลเมอืง
ชุมแสงได้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์การ
ฟ้ืนคนืสภาพของชุมชน การจัดท าฐานข้อมูลและแสดง
แผนที่ และการแสดงผลการวเิคราะห์การฟ้ืนคนืสภาพใน 
Web GIS โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

1. การวเิคราะห์การฟ้ืนคนืสภาพของชุมชน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้มาจากการส ารวจ

ภาคสนามในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองชุมแสง ในปี พ.ศ.
2559 จากแบบสอบถามประชากรกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ 9 
ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการฟ้ืนคืนสภาพจากน ้าท่วมในพ้ืนที่
ศึกษา ได้แก่ ทุนมนุษย์ การเตรียมความพร้อมและความ
ตระหนักในอันตรายของครัวเรือน สาธารณูปโภคและ
การบริการ การวางแผนในภาวะฉุกเฉิน ความช่วยเหลือ
จากพ้ืนที่อื่นๆ การวางแผนอพยพ ทางกายภาพ ทาง
เศรษฐกจิ และทางสงัคม ซ่ึงมีหลักเกณฑใ์นการประเมิน
และวิเคราะห์ คือ การก าหนดค่าคะแนนของตัวชี้ วัด ซึ่ง
แบ่งเป็น 5 ระดับตั้ งแต่ 0 หมายถึง ประชากรกลุ่ม
ตวัอย่างไม่มศีักยภาพต่อการฟ้ืนคนืสภาพจากน า้ท่วมเลย 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

1. แบบสอบถาม ที่ใช้ในการเกบ็รวมรวบข้อมูลเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณของกลุ่มตัวอย่าง โดยการ
สอบถามเป็นรายบุคคลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างใน
ชุมชนเขตเทศบาลเมอืงชุมแสงจ านวน 205 ครัวเรือน ซึ่ง
ซักถามในข้อมูลด้านครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง เช่น 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา เป็นต้น ข้อมูลด้านการเตรียม
ความพร้อมรับมือกับภัยน ้าท่วมและการฟ้ืนฟูของ
ครัวเรือน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนน ้าท่วม 
ระหว่างน ้าท่วม และหลังน า้ท่วม และข้อมูลด้านความรู้  
ความเข้าใจ และการตระหนักถึงปัญหาขั้นตอนปฏบิัติใน
ภาวะฉุกเฉิน แผนการอพยพ รวมถึงระบบเตือนภัย
ภายในชุมชน 

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับขั้นตอนการจัดท า
ฐานข้อมูล การจัดท าแผนที่ และการน าเสนอข้อมูล Web 
GIS ในการวิเคราะห์การฟ้ืนคืนสภาพจากภาวะน า้ท่วม
ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง ประกอบด้วย 
โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 โปรแกรม 
Quantum GIS 2.8.1 โปรแกรม PostgreSQL/PostGIS 
และโปรแกรม Notepad++ 

การวิเคราะหแ์ละการจดัท าฐานขอ้มูล 
 

การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และจัดท าฐานข้อมูล
การฟ้ืนคนืสภาพจากภาวะน า้ทว่มในเขตเทศบาลเมอืง
ชุมแสงได้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์การ
ฟ้ืนคนืสภาพของชุมชน การจัดท าฐานข้อมูลและแสดง
แผนที่ และการแสดงผลการวเิคราะห์การฟ้ืนคนืสภาพใน 
Web GIS โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

1. การวเิคราะห์การฟ้ืนคนืสภาพของชุมชน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้มาจากการส ารวจ

ภาคสนามในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองชุมแสง ในปี พ.ศ.
2559 จากแบบสอบถามประชากรกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ 9 
ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการฟ้ืนคืนสภาพจากน ้าท่วมในพ้ืนที่
ศึกษา ได้แก่ ทุนมนุษย์ การเตรียมความพร้อมและความ
ตระหนักในอันตรายของครัวเรือน สาธารณูปโภคและ
การบริการ การวางแผนในภาวะฉุกเฉิน ความช่วยเหลือ
จากพ้ืนที่อื่นๆ การวางแผนอพยพ ทางกายภาพ ทาง
เศรษฐกจิ และทางสงัคม ซึ่งมีหลักเกณฑใ์นการประเมิน
และวิเคราะห์ คือ การก าหนดค่าคะแนนของตัวชี้ วัด ซ่ึง
แบ่งเป็น 5 ระดับตั้ งแต่ 0 หมายถึง ประชากรกลุ่ม
ตวัอย่างไม่มศีักยภาพต่อการฟ้ืนคนืสภาพจากน า้ท่วมเลย 
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ไปจนถงึ 4 หมายถงึ ประชากรกลุ่มตวัอย่างมศีักยภาพสงู
ในการฟ้ืนคืนสภาพหรือการปรับตัวต่อภัยน ้าท่วม จาก
การค านวณจะได้ค่าคะแนนและระดบัศักยภาพทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่ ศักยภาพการต้านทาน ศักยภาพการรับมือ และ
ศักยภาพการฟ้ืนฟูในแต่ละชุมชน แล้วน ามาค านวณค่า
ดัชนีการฟ้ืนคืนสภาพของชุมชน (Resilience Capacity 
Indicator: RCI) เพ่ือวิเคราะห์ เป็นระดับการฟ้ืนคืน
สภาพของชุมชน ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แบ่งเกณฑก์ารฟ้ืน
คนืสภาพของชุมชนออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ 

ระดบั 1: ชุมชนที่มกีารฟ้ืนคนืสภาพน้อยมาก 
(Very Low Resilience Capacity) 

ระดบั 2: ชุมชนที่มกีารฟ้ืนคนืสภาพน้อย (Low 
Resilience Capacity) 

ระดบั 3: ชุมชนที่มกีารฟ้ืนคนืสภาพปานกลาง 
(Medium Resilience Capacity) 

ระดบั 4: ชุมชนที่มกีารฟ้ืนคนืสภาพมาก (High 
Resilience Capacity) 

2. การจัดท าฐานข้อมูลและแสดงแผนที่ 
ในการแสดงแผนที่เพ่ือวิเคราะห์ระดับการฟ้ืนคืน

สภาพจากภาวะน ้าท่วมของชุมชน มีการน าเข้าข้อมูลใน
โป รแกรม  Quantum GIS 2 .8 .1  ด้ วยก ารดิ จิ ไท ซ์ 
(Digitizing) ซึ่งเป็นการน าเข้าข้อมูลสู่ระบบเวกเตอร์มี
ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น จุ ด  ( point)  เ ส้ น  ( line)  แ ล ะ พ้ื น ที่ 
(polygon) และเกบ็ชั้นข้อมูลในรูปแบบของ shape file 
(.shp)  โดยใช้แผนที่ ภ าพ ถ่ายทางอากาศ  ซึ่ ง เป็ น
การศึกษาถึงความสมัพันธข์องพ้ืนที่ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองชุมแสงกับระดับศักยภาพในการฟ้ืนคืนสภาพ 
เพ่ือให้เหน็ถงึศักยภาพที่มีความสมัพันธก์บัปัจจัยที่ส่งผล
ให้มรีะดบัแตกต่างกนั 

3. การแสดงผลการวเิคราะห์การฟ้ืนคนืสภาพใน 
Web GIS 

เมื่ อได้ผลการวิเคราะห์ที่แสดงในรูปแบบของ
แผนที่จากโปรแกรม Quantum GIS 2.8.1 แล้ว ข้อมูลก็
จะถูกใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลส าหรับการน าเสนอ
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยฐานข้อมูลทั้งหมดที่สร้าง
ใน  PostgreSQL/PostGIS นอกจากนี้ จ ะ ต้ อ งมี ก าร
ออกแบบหน้าเว็บในส่วนของระบบฐานข้อมูลและการ
แสดงแผนที่ เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ที่ใช้งาน ใน

ส่วนของการพัฒนาระบบเป็นการเขียนชุดค าสั่งโดยใช้
โปรแกรม Notepad++ และใช้ภาษา HTML ภาษา PHP 
และภาษา JavaScript ในการเขียนชุดค าสั่ง โดยขั้นตอน
การแสดงข้อมูลศักยภาพของชุมชนบนแผนที่นั้น จะใช้
ชุดค าสั่งในการเช่ือมต่อกับ GeoServer และชุดค าสั่งใน
ก า ร เ รี ย ก ข้ อ มู ล จ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล ไป แ ส ด ง บ น 
OpenStreetMap 
 

ผลลพัธ ์
 

การศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองชุมแสงกบัพ้ืนที่ที่มีการฟ้ืนคืนสภาพจากน า้ท่วม ท า
ให้ทราบถึงความเป็นอยู่และการปรับตัวของประชาชนที่
ประสบภัยน ้าท่วม เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการท า
ฐานข้อมูลในการป้องกันและบรรเทาภัยได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการวิเคราะห์ศักยภาพการ
ต้านทาน การรับมือ และการฟ้ืนฟู ในแต่ละชุมชน 
ผลลัพธ์ที่ได้แสดงเป็นดัชนีการฟ้ืนคืนสภาพของชุมชน 
(Resilience Capacity Indicator: RCI) เพ่ือให้ เห็นถึง
ระดับศักยภาพในการฟ้ืนคืนสภาพจากน า้ท่วมของเมือง
ชุมแสง โดยได้มีการก าหนดระดับการฟ้ืนคืนสภาพของ
ชุมชนเป็น 4 ระดับ คือ ชุมชนที่มีศักยภาพการฟ้ืนคืน
สภาพน้อยมาก น้อย ปานกลาง และมาก ตามล าดบั โดย
แสดงผลลัพธใ์นรปูแบบของแผนที่ 

 กลุ่มชุมชนที่มีระดับการฟ้ืนคืนสภาพน้อยมาก 
คอืมค่ีาดชันีการฟ้ืนคนืสภาพ ระหว่าง 5.5 – 5.8 
ม ี2 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 4 คือ ชุมชนแสงโชติ
ช่วงชัชวาลย์ 01 และชุมชนแสงโชติช่วงชัชวาลย์ 
02 

 กลุ่มชุมชนที่มีศักยภาพการฟ้ืนคืนสภาพน้อย ม ี
24 ชุมชน คดิเป็นร้อยละ 48 

 กลุ่มชุมชนที่มีศักยภาพการฟ้ืนคืนสภาพปาน
กลาง ม ี22ชุมชน คดิเป็นร้อยละ 44  

 กลุ่มชุมชนที่มรีะดบัการฟ้ืนคนืสภาพมาก คอืมค่ีา
ดัชนีการฟ้ืนคืนสภาพระหว่าง 7.5-7.8 มี 2 
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 4 คือ ชุมชนชุมแสงร่วมใจ 
01 และชุมชนชุมแสงร่วมใจ 02 
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(a)       (b)            (c) 

รูปท่ี 3 แผนที่แสดงศกัยภาพการต้านทาน (a) การรับมือ (b) และการฟ้ืนฟู (c) ในแต่ชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงชุมแสง 
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ผลงานวิจัยในการวิเคราะห์ศักยภาพการฟ้ืนคนืสภาพของ
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อภิปรายผล 

 
การวิเคราะห์การฟ้ืนคืนสภาพของชุมชนในเขต

เทศบาลเมอืงชุมแสงเป็นการเตรียมความพร้อมรับมอืกบั
ภัยน ้าท่วมและการฟ้ืนฟูของครัวเรือน โดยมีการเก็บ
ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนน ้าท่วม ระหว่างน ้า
ท่วม และหลังน ้าท่วม  ซึ่ งสอดคล้องกับการประเมิน
ความสามารถในการฟ้ืนคนืสภาพจากภาวะน า้ท่วมในเขต
เมืองของ Batica et al. (2013) นอกจากนี้ ยังก าหนด
กรอบงานส าหรับใช้วิเคราะห์ศักยภาพใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ศักยภาพการต้านทาน การรับมือได้ และการฟ้ืนฟู ตาม
แนวคิดของ Lhomme et al. (2013) ที่ ได้ศึกษาถึง
กรอบงานส าหรับการประเมินระดับในการฟ้ืนคืนสภาพ
ในเมืองออร์เลออง ประเทศฝร่ังเศส ซึ่ งกรอบการ
ด าเนินงานนี้ยังถูกน าไปใช้โดย Balsells et al. (2013) ที่
น าเสนอโมเดล DS3 ซึ่งเกี่ยวข้องกบัการวิเคราะห์ และใช้
การฟ้ืนคนืสภาพในการออกแบบระบบระบายน า้ ในเมอืง
รอ็ตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเมืองนิวออร์
ลีนส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา แ ต่จากงานวิจัยของ 
Lhomme ในปี 2010 ได้เน้นถึงการน าเสนอแบบจ าลอง
เชิงระบบของเมือง โดยที่จะต้องมีความเข้าใจว่าระบบ
ต่างๆ ของเมืองจะมีการฟ้ืนคืนสภาพได้อย่างไร เพ่ือให้
แน่ใจถึงหน้าที่ขั้นพ้ืนฐาน และการส่งเสริมให้เกิดการ
ฟ้ืนฟูอย่างรวดเร็ว และจากงานของ Serre,Barroca, 
andLaganier(2012) ประเมินศักยภาพความต้านทาน
ของระบบเมือง โดยการใช้  MCDA (Multi-Criteria 
Decision Analysis) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) และประเมนิศักยภาพการรับมอืและการฟ้ืนฟูโดย
ใช้  Web GIS 

การก าหนดระดบัการฟ้ืนคืนสภาพของชุมชน จากการ
จัดท าดัชนีการฟ้ืนคืนสภาพ (RCI) ได้ประยุกต์ใช้
แนวคิดจากการหาค่าดัชนีการฟ้ืนคืนสภาพจากน ้าท่วม 
( Flood Resilience Index:  FRI)  ข อ ง  Batica et al. 
(2013) ซึ่ งค านวณการฟ้ืนคืนสภาพจากน ้าท่วมของ
เมือง จากการก าหนดระดับคะแนนในแต่ละปัจจัย แล้ว
น าดัชนีการฟ้ืนคืนสภาพมาก าหนดระดับการฟ้ืนคืน
สภาพในพ้ืนที่ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย 
ปานกลาง และมาก ซึ่งอาจจะมีข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน 
เนื่ องจากงานของ Batica มีการก าหนดค่าน ้ าหนั ก 
(weighted) เพ่ือเพ่ิมคะแนนในการประเมิน และยัง

แสดงให้เห็นถึงตัวแปรที่ส  าคัญที่สดุ ที่มีส่วนท าให้ระดับ
ศักยภาพในพ้ืนที่ศึกษาสงูขึ้น 

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลการวิเคราะห์การฟ้ืนคืน
สภาพใน Web GIS โดยจะน าเสนอเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
(Spatial Data) ในการแสดงแผนที่ทางภูมิศาสตร์ โดย
การใช้เทคโนโลยี Web GIS และซอฟตแ์วร์รหัสเปิด ทั้งนี้
จะเป็นการพัฒนาในส่วนของ Web Application ซึ่งใช้
หลักการของ Web Map Service โดยเรียกใช้งานผ่าน 
Web Browser และแสดงภาพแบบ Vector 

ดั งที่ ไ ด้ ศึ กษ าจากงานของ Choosumrong et al. 
(2010) ที่พัฒนาเกี่ยวกับเวบ็แอพพลิเคชั่น โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนบนอนิเทอร์เนต็ ที่ถูกพัฒนามาจาก
ชุดโปรแกรม HTML, PHP, JavaScript, OpenLayers, 
pgRouting ฯลฯ ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการติดสินใจใน
การวิเคราะห์หาเส้นทางจากจุดหนึ่งไปยังอกีจุดหนึ่งแบบ
พลวัต รวมไปถึงการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ แบบ 
Geoprocessing Service ที่ ผู้ใช้สามารถระบบเงื่อนไขใน
การค้นหาและค านวณเส้นทางต่างๆ ผ่านหน้าเว็บ
บราวเซอร์ 

Lhomme et al. (2013) ที่ศึกษาถงึกรอบงานส าหรับ
การประเมินระดับในการฟ้ืนคืนสภาพของเมืองจาก
ศักยภาพการรับมือได้ของเครือข่ายถนนในเมืองออร์
เลอ็อง ประเทศฝรั่ งเศส โดยใช้  Web-GIS ในการ
ออกแบบฐานข้อมูล Web Server เพ่ือน าเสนอเนื้ อหา 
Map Server ส าหรับการใช้งานด้านการท าแผนที่  และ 
User Interface ในการแสดงผล เพ่ือการวิเคราะห์และ
รวบ รวม ผ ลส รุป เบื้ อ ง ต้ น จ าก ก ารป ร ะ เมิ น ขี ด
ความสามารถในการกระจายตัวไปสู่ส่วนที่ ไม่มีความ
เสยีหาย 
 

สรุป 
 

การศึกษาและวิเคราะห์การฟ้ืนคืนสภาพจากน า้ท่วม
ของเทศบาลเมืองชุมแสงด้วยภูมิสารสนเทศ เป็น
การศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงการเตรียมความพร้อม การ
ป้องกัน การรับมือได้ การฟ้ืนฟู หรือการปรับตัวของ
ประชาชนในชุมชน ทั้งก่อนน า้ท่วม ระหว่างน า้ท่วม และ
หลังน า้ท่วม ซึ่งสามารถท าให้เกดิการวางแผนเพ่ือบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือเมื่อประสบภัย
พิบตัิ การศึกษาปัจจัยจึงเป็นการก าหนดระดบัการฟ้ืนคืน
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สภาพของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือที่จะสามารถหาข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนรับมือ หรือป้องกนัภัยน า้ท่วมที่
อาจจะเกิดขึ้ นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและยั่งยืน 

จากการวิเคราะห์ระดับการฟ้ืนคืนสภาพของชุมชน
สามารถสรปุผลการศึกษาได้ว่าชุมชนในเขตเทศบาลเมอืง
ชุมแสงส่วนมากมีระดับการฟ้ืนคืนสภาพน้อยและปาน
กลาง  ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ศึกษา โดยชุมชนที่มี
ศักยภาพในระดับน้อยถึงน้อยมากจะอยู่ด้านใต้ทางทิศ
ตะวันตกของทางรถไฟ และชุมชนที่ระดับศักยภาพมาก
จะอยู่ตรงกลางทางทศิตะวันออกของทางรถไฟและตดิริม
แม่น า้เป็นส่วนใหญ่ 

การออกแบบเวบ็ไซตร์ะบบฐานข้อมูลแผนที่ศักยภาพ
การฟ้ืนคืนสภาพของแต่ละชุมชนแบบออนไลน์บน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ พัฒนาขึ้ นด้วยโปรแกรมทาง
สารสนเทศภมูิศาสตร์โดยเริ่มจากการเขยีนชุดค าสั่งภาษา
PHP ให้ท างาน ร่วมกับฐาน ข้อมูล PostgerSQL และ 
GeoServer โดยเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างค าสั่งในการ
บนัทกึข้อมูลลงในฐานข้อมูล เรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลมา
แสดงบนหน้าเวบ็ และเรียกข้อมูลที่มีพิกดัทางภมูิศาสตร์
มาแสดงบนแผนที่ การท างานของเวบ็ระบบฐานข้อมูล
แผนที่   ได้ถูกออกแบบมาให้ ง่ายในส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้งานที่ไม่ซับซ้อน ช่วยให้ผู้ ใช้เข้าถึงระบบได้ง่าย และ
เชื่ อมกับระบบฐานข้อมูลทางพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ 
เพียงผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง ซึ่ งจะท าให้ผู้ ใช้งาน
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลที่ทันสมัยและ
การท างานยังมีประสทิธภิาพมากขึ้นอกีทั้งข้อมูลเชิงพ้ืนที่
มีความส าคัญมาก ซึ่ งจะเป็นในลักษณะของพิกัดทาง
ภมูศิาสตร์ สามารถชี้ต าแหน่งของจุดเปราะบางของแต่ละ
ชุมชนได้ 
 

ขอ้เสนอแนะ 
 

ในส่วนของการศึกษาและจัดท าดชันีการฟ้ืนคืนสภาพ 
(RCI) ควรมีการให้ค่าน า้หนักในแต่ละปัจจัย เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงตัวแปรที่ส  าคัญที่มีส่วนท าให้ระดับศักยภาพ
การฟ้ืนคืนสภาพของชุมชนในพ้ืนที่ศึกษาสูงขึ้ นหรือ
น้อยลง 

และควรมีการพัฒนาเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลให้มี
ส่วนที่จะท าการเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

ของรัฐหรือผู้ดูแลระบบเพ่ือแก้ไขค่าคะแนนจากปัจจัย ซึ่ง
เป็นการเพ่ิมระดับศักยภาพของชุมชนเมื่ อได้รับการ
ช่วยเหลือหรือมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยน ้า
ท่วมได้อย่างมีประสทิธภิาพ นอกจากนี้ยังเป็นการอปัเดต
ข้อมูลให้กบัประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาได้รับทราบอกีด้วย 
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