
                    ศักยภาพในการพัฒนาและบทบาทของกลุมผูรวมโครงการ        

 
                 ปรัชญาและแนวทางของโครงการดิวส มีลักษณะเปนการ
ถายทอดแลกเปลี่ยนความรู และความชํานาญ ทั้งทางเทคนิคและระเบียบแบบ
แผนซึ่งกันละกันทั้งสองทางระหวางผูรวมโครงการตางๆ ผลลัพธและ
ประสบการณที่ไดน้ี จะนําไปใชในพ้ืนที่เสี่ยงภัยตอการเกิดคล่ืนสึนามิใน
ยุโรปตอไป นอกจากน้ีโครงการดิวสยังมีแผนการดําเนินการระยะยาวในการ
จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผูชํานาญการในดานวิศวกรรมระบบเตือนภัยลวงหนา 
ซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญใหกับโครงการดิวส 
 

เปาหมายคือการจัดทําหลักสูตรการศึกษานานาชาติรวม เพ่ือพัฒนาวิศวกร
และผูบริหารจัดการระบบเตือนภัยลวงหนา ไดมีการเตรียมเอกสารแนว 
ความคิด และองคประกอบของหลักสูตรในรูปแบบของโมดูล และจัดทําใน
รูปแบบการจัดเก็บองคความรู เอกสารเหลาน้ีจะไดรับการเผยแพรเปน
ภาษาอังกฤษ มลายู (อินโดนีเซีย) ไทย สิงหล (ศรีลังกา) และ ทมิฬ (อินเดีย) 
นอกจากน้ี สมาชิกโครงการดิวสยังประกอบดวยมหาวิทยาลัยช้ันนําของ
ประเทศอินโดนีเซีย ไทย และศรีลังกา เปนการรับประกันการพัฒนาวาจะ
เปนไปอยางมีเสถียรภาพ และมีโครงสรางที่มั่นคง  
 

นอกเหนือจากการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร เทคนิค และโครงสรางแลว 
ประเด็นหลักที่ตองดําเนินการในขอบเขตของโครงการคือ:  
 

•  สถาปตยกรรมเชิงบริการแบบเปด สําหรับระบบเตือนภัยลวงหนา 
•  แนวคิดในการประสานรวมระบบตรวจวัดที่หลากหลาย  
•  มาตรฐานขอความเตือนภัยในสภาวะแวดลอมแบบหลายภาษา  
•  การเผยแพรขอความเตือนภัย และการแลกเปล่ียนขอมูลในสภาวะแวดลอม
ระดับภูมิภาค ผานชองทางการติดตอสื่อสารแบบหลายชองทาง 

•  การฝกอบรมวิชาชีพและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือการดูแลระบบ
และการพัฒนาตอไปในระยะยาว  

•  การศึกษาเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณแกระบบการเตือนภัยระดับ
ภูมิภาคและทั่วโลก รวมถึงการประกันภัยสึนามิ 

 

                 จากกลุมประเทศที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิในมหาสมุทร 
                 อินเดีย (INCO) 

 
บทบาทของมหาวิทยาลัยผูรวมโครงการ INCO 



 

 

 



 

 

 

 



หน่ึงในความทาทายที่ยิ่งใหญทางวิทยาศาสตร เทคนิค และสังคม คือการ
พัฒนาระบบการเตือนภัยสึนามิขามภูมิภาค ซึ่งเปนผลจากเหตุการณสึนามิใน
มหาสมุทรอินเดียเมื่อป พ.ศ. 2547 เพ่ือใหประเทศรอบๆมหาสมุทรอินเดีย 
สามารถปรับปรุงการรับมือภัยพิบัติเพ่ือฟนคืนสูปกติ  โครงการดิวสไดรับทุน
สนับสนุนสวนหน่ึงจากแผนกรอบการทํางานที่ 6 ของสหภาพยุโรป โดยมี
จุดประสงคเพ่ือสรางระบบการเตือนภัยลวงหนาสึนามิยุคใหม ที่เอื้ออํานวย
ใหระบบเตือนภัยสึนามิลวงหนาตางๆ สามารถทํางานรวมกันได บนพื้นฐาน
ของระบบตรวจวัดแบบเปด รูปแบบน้ีเปนการรวมระบบตรวจวัดตางๆในการ
ตรวจสอบการเกิดแผนดินไหวอยางรวดเร็ว การสังเกตการณระดับน้ําทะเล 
การเฝาดูเหตุการณ ณ กนมหาสมุทร การเฝาดูการเคล่ือนที่ของเปลือกโลก ซึ่ง
ในปจจุบันมีเครื่องมือตรวจวัดตางๆ เชน เครือขายตรวจสอบแผนดินไหว 
อุปกรณและทุนตรวจสอบระดับคล่ืนน้ํา และระบบคนหาพิกัดดาวเทียมจาก
สถานีภาคพ้ืนดิน 

 

โครงการดิวสเปนผลมาจากโครงการจิทิวส (ระบบเตือนภัยสึนามิลวงหนา 
เยอรมัน-อินโดนีเซีย) ซึ่งเริ่มใหบริการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
รูปแบบการประสานรวมระบบตรวจวัดตางๆของโครงการจิทิวส สามารถ
รองรับระบบการตรวจวัดใหมที่เพ่ิมขึ้นมา หรือเปนการปรับเปลี่ยนระบบ
ใหมทั้งหมดในโครงการดิวส จากขอมูลต้ังตนท่ีมีประสิทธิภาพสูงที่ไดรับ
จากตัวตรวจวัดตางๆ โครงการดิวสจะเนนการพัฒนาความสามารถในการรับ
ขอมูลปลายทางของศูนยเตือนภัยตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขนถายขอมูล
เพ่ือการรวบรวมขาวสารตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ สําหรับสภาวะ
แวดลอมแบบหลายภาษา ไดมีการใชชองทางการติดตอสื่อสารแบบหลาย
ชองทางในการเผยแพรขอความเตือนภัย โครงการดิวสอางอิงมาตรฐานและ
ตัวอยางที่ดี เชน ขอกําหนด OCG และ สถาปตยกรรมอางอิง ORCHESTRA 
มีการสรางระบบการติดตอสื่อสารในการใหบริการของโครงการ (Enterprise 
Service Bus) เพ่ือใชในการรวมประสานองคประกอบตางๆของระบบ และ
เพ่ือการเขาถึงและสังเกตขอมูลของระบบตรวจวัดตางๆ เชนเดียวกับขอมูลที่
จําลองขึ้นมา 

เมืองบันดาอาเจหหลังเกิดสึนามิ 
 

 

  แนวคิดของโครงการดิวส 
     โครงการดิวสเปนการรวบรวมองคกรตางๆ อันไดแก องคกรสาธารณะ 
บริษัทเอกชน และกลุมประเทศรวมโครงการระดับนานาชาติ (INCO/ ICPC) 
ตางๆมาทํางานดวยกัน เพ่ือพัฒนานวัตกรรมของระบบเตือนภัยลวงหนาสึนา
มิในพ้ืนที่บริเวณมหาสมุทรอินเดียทั้งหมด โดยองคประกอบตางๆสามารถ
ทํางานรวมกันและปรับเปล่ียนไดตามตองการ ต้ังแต พ.ศ. 2547   ไดมีความ
พยายามในการลดผลกระทบของเหตุการณรุนแรงน้ีที่มีตอชีวิตมนุษย แตสวน
ใหญเปนโครงการที่มีการดําเนินงานเพียงครั้งเดียว จากการสนับสนุนโดย
องคกรสหประชาชาติ (UN) โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศอินโดนีเซียการจําลองเหตุการณสึนามิ 



โครงการจิทิวส (ระบบเตือนภัยสึนามิลวงหนาเยอรมัน-อินโดนีเซีย) ไดเริ่ม
พัฒนาในป พ.ศ. 2547 และไดเริ่มใหบริการต้ังแตปลายป พ.ศ. 2551 โดย
ไดรับความสําเร็จเปนอยางดี 
โครงการดิวสพัฒนาตอยอดจากโครงการจิทิวส เพ่ือใหสามารถนําขอมูลจาก
แหลงตางๆมาใชประโยชนไดอยางกวางขวางและยั่งยืน ศักยภาพและ
ประสบการณของทีมงานในงานประยุกตที่หลากหลาย จะชวยในการสราง
ระบบ โดยเนนขอมูลการเตือนภัยที่กาวหนาตามเวลา/เหตุการณ และการสง
ขอมูลเตือนภัย ตามบทบาทและหนาที่ของผูรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
นอกจากน้ี ยังไดรับความรวมมือในรูปแบบตางๆจากประเทศญ่ีปุนและ
ประเทศนิวซีแลนด เชน ประสบการณทางดานภูมิศาสตรและการปองกันภัย
พิบัติในระยะยาว สถาปตยกรรมของดิวสมีพ้ืนฐานมาจากสถาปตยกรรม
แบบจําลองอางอิง ORCHESTRA (RMOA - Reference Model 
ORCHESTRA Architecture) พัฒนาโดยโครงการ ORCHESTRA ของยุโรป 
ซึ่งมีเครื่องมือในการรับ-สงขอมูลแบบโมดูลที่สามารถปรับเปล่ียนได และ
ศูนยบริการการเตือนภัยตามความตองการ ในการรับสงขอมูลที่ทันสมัย เปน
แกนหลักใหกับโครงการดิวส ในการน้ีจะตองปรับซอฟตแวรที่พัฒนาโดย
โครงการจิทิวสใหเขากับขอกําหนดของโครงการดิวส เพ่ือพัฒนาระบบเตือน
ภัยใหสมบูรณ นอกจากน้ี เปาประสงคที่สําคัญของโครงการดิวสคือ
ประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยลวงหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
เสถียรภาพ และการรองรับการใหบริการของระบบอยางยั่งยืนในระยะยาว 
หลังจากโครงการดิวส ไดบรรลุเปาหมายภายในแถบมหาสมุทรอินเดียแลว 
คาดวาจะมีการปรับใชระบบในพื้นที่ ที่เสี่ยงตอการเกิดสึนามิในทวีปยุโรป 
เชน ทะเลเมดิเตอรเรเนียน และชายฝงทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
มหาสมุทรแอตแลนติกตอไป 

  สถาปตยกรรมโครงการดิวส 
      โครงการดิวสสรางรากฐานของระบบเตือนภัยลวงหนาสึนามิยุคใหม ที่
ทําใหองคประกอบตางๆที่กระจัดกระจายอยู สามารถทํางานรวมกันได โครง
การดิวสมีพ้ืนฐานมาจากระบบตรวจวัดแบบเปด ซึ่งเปนการรวมประสาน
ระบบตรวจวัดสําหรับ 
•  แผนดินไหว - อุปกรณตรวจสอบคลื่นแผนดินไหว 
•  ระดับนํ้า - อุปกรณและทุนสําหรับตรวจสอบระดับคล่ืนนํ้า 
•  พ้ืนผิวมหาสมุทร - ตัวตรวจวัดแรงดันตางๆ 
•  การเคล่ือนที่ของเปลือกโลก - ตรวจสอบดวยการใชระบบคนหาพิกัด 
   ดาวเทียมจากสถานีภาคพ้ืนดิน 
          

 
เครื่องมือวัดในโครงการจิทิวส 

 

 
ศูนยภูมิภาคดิวส 

 

 
สถาปตยกรรมโครงการดิวส 



จากขอมูลที่ไดจากอุปกรณตรวจวัดตนทางที่ปรับปรุงแลว ขอมูลปลายทางจะ
ถูกปรับปรุง เพ่ือเพิ่มรายละเอียดในการใหขอมูลโดยกระบวนการขนถาย 
ขอมูลขั้นสูง และการกระจายการเตือนภัยแบบหลายชองทาง ควบคูไปกับ
เครื่องมือตรวจวัดที่นําสมัย สิ่งที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ การสรางรูปแบบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการรวมประสานในการเพิ่มหรือใช
งานระบบตรวจจับใหมๆ และใชระบบการติดตอผูใชแบบมาตรฐาน ในการ
เขาถึงและสังเกตขอมูลของระบบตรวจวัดตางๆ โครงการจิทิวสและโครง 
การดิวส ตางก็ใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA - Service Oriented 
Architecture) ซึ่งเปนหลักการเชิงสถาปตยกรรมที่สนับสนุนการติดต้ังหวงโซ
การทํางานใหมที่ยืดหยุน โดยการกํากับดูแลและประสานจังหวะการ
ใหบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ เชน ระบบการตรวจวัดตางๆ ซึ่ง
เปดโอกาสสูการพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนายุคใหมในอนาคต ในการ
ปองกันประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติชนิดตางๆ อาทิเชน ภูเขาไฟ
ระเบิด นํ้าทวม หรือแผนดินถลม เปนตน 

 

 

จากการตรวจวัดแผนดินไหวสูการแจงเตือนที่รวดเร็ว  
    เครื่องประมวลผลการสื่อสารเก่ียวกับแผนดินไหวรุนใหมที่ช่ือ SeisComP3 
พัฒนาโดย GFZ ชวยลดเวลาที่ใชในการรอผลตรวจวัดแผนดินไหวและการ
วิเคราะหหาแหลงที่มาไดอยางมาก เปนเครื่องมือชวยใหไดขอมูลเก่ียวกับ
แผนดินไหว และแลกเปล่ียนขอมูลโดยทันทีทันใดผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
ซึ่งชวยเพ่ิมความเร็วในการรายงานผลการตรวจวัดสึนามิ ที่เกิดจากแผนดิน 
ไหว ระบบไดรับการติดต้ังเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ สํานักงาน
อุตุนิยมวิทยาและธรณีฟสิกสบาดาน (BMG) ในกรุงจาการตาและที่อื่นๆ และ
ไดรับการทดสอบโดยประสบความสําเร็จเปนอยางดี 
 

  การเผยแพรการเตือนภัยสึนามิ การฝกอบรมในกรุงจาการตา 
      โครงการดิวสวางแผนพัฒนาสามตนแบบ ซึ่งประกอบดวย การสาธิตหลัก 
ศูนยเตือนภัยระดับชาติ และระดับภูมิภาค ในขณะที่การสาธิตหลักแสดงถึง
วิธีการท่ีเปนไปไดทั้งหมด ศูนยระดับชาติจะเนนไปที่การเตือนภัยสาธารณะ
ดวยการเผยแพรขอความเตือนภัยที่แตกตาง ไปยังกลุมตางๆของประชาชน 
ตามความตองการและลักษณะองคกรเปาหมาย เชน การปกครองระดับชาติ
และสวนภูมิภาค สํานักงานนายกเทศมนตรี ตํารวจ และหนวยดับเพลิง 
กองทัพ องคกรคนหาและชวยเหลือ สื่อกระจายเสียงและอื่นๆ ศูนยระดับ
ภูมิภาคจะทําหนาเสมือนเปนระบบสํารอง ที่จะใหความชวยเหลือในเวลา
ฉุกเฉิน ในกรณีที่ศูนยระดับชาติมีอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยจะมี
ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางสถาบันศูนยระดับชาติและศูนยภูมิภาค ใน
สภาพแวดลอมหลายภาษา 
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