ศักยภาพในการพัฒนาและบทบาทของกลุมผูรวมโครงการ
จากกลุมประเทศที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิในมหาสมุทร
อินเดีย (INCO)
ปรัชญาและแนวทางของโครงการดิวส มีลักษณะเปนการ
ถายทอดแลกเปลี่ยนความรู และความชํานาญ ทั้งทางเทคนิคและระเบียบแบบ
แผนซึ่งกันละกันทั้งสองทางระหวางผูรวมโครงการตางๆ
ผลลัพธและ
ประสบการณที่ไดนี้ จะนําไปใชในพื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดคลื่นสึนามิใน
ยุโรปตอไป นอกจากนี้โครงการดิวสยังมีแผนการดําเนินการระยะยาวในการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูชํานาญการในดานวิศวกรรมระบบเตือนภัยลวงหนา
ซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญใหกับโครงการดิวส
เปาหมายคือการจัดทําหลักสูตรการศึกษานานาชาติรวม เพื่อพัฒนาวิศวกร
และผูบริหารจัดการระบบเตือนภัยลวงหนา
ไดมีการเตรียมเอกสารแนว
ความคิด และองคประกอบของหลักสูตรในรูปแบบของโมดูล และจัดทําใน
รูปแบบการจัดเก็บองคความรู
เอกสารเหลานี้จะไดรับการเผยแพรเปน
ภาษาอังกฤษ มลายู (อินโดนีเซีย) ไทย สิงหล (ศรีลังกา) และ ทมิฬ (อินเดีย)
นอกจากนี้
สมาชิกโครงการดิวสยังประกอบดวยมหาวิทยาลัยชั้นนําของ
ประเทศอินโดนีเซีย ไทย และศรีลังกา เปนการรับประกันการพัฒนาวาจะ
เปนไปอยางมีเสถียรภาพ และมีโครงสรางที่มั่นคง
นอกเหนือจากการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร เทคนิค และโครงสรางแลว
ประเด็นหลักที่ตองดําเนินการในขอบเขตของโครงการคือ:
•
•
•
•

สถาปตยกรรมเชิงบริการแบบเปด สําหรับระบบเตือนภัยลวงหนา
แนวคิดในการประสานรวมระบบตรวจวัดที่หลากหลาย
มาตรฐานขอความเตือนภัยในสภาวะแวดลอมแบบหลายภาษา
การเผยแพรขอความเตือนภัย และการแลกเปลี่ยนขอมูลในสภาวะแวดลอม
ระดับภูมิภาค ผานชองทางการติดตอสื่อสารแบบหลายชองทาง

• การฝกอบรมวิชาชีพและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อการดูแลระบบ
และการพัฒนาตอไปในระยะยาว
• การศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณแกระบบการเตือนภัยระดับ
ภูมิภาคและทั่วโลก รวมถึงการประกันภัยสึนามิ

บทบาทของมหาวิทยาลัยผูรวมโครงการ INCO

เมืองบันดาอาเจหหลังเกิดสึนามิ

หนึ่งในความทาทายที่ยิ่งใหญทางวิทยาศาสตร เทคนิค และสังคม คือการ
พัฒนาระบบการเตือนภัยสึนามิขามภูมิภาค ซึ่งเปนผลจากเหตุการณสึนามิใน
มหาสมุทรอินเดียเมื่อป พ.ศ. 2547 เพื่อใหประเทศรอบๆมหาสมุทรอินเดีย
สามารถปรับปรุงการรับมือภัยพิบัติเพื่อฟนคืนสูปกติ โครงการดิวสไดรับทุน
สนับสนุนสวนหนึ่งจากแผนกรอบการทํางานที่ 6 ของสหภาพยุโรป โดยมี
จุดประสงคเพื่อสรางระบบการเตือนภัยลวงหนาสึนามิยุคใหม ที่เอื้ออํานวย
ใหระบบเตือนภัยสึนามิลวงหนาตางๆ สามารถทํางานรวมกันได บนพื้นฐาน
ของระบบตรวจวัดแบบเปด รูปแบบนี้เปนการรวมระบบตรวจวัดตางๆในการ
ตรวจสอบการเกิดแผนดินไหวอยางรวดเร็ว การสังเกตการณระดับนํ้าทะเล
การเฝาดูเหตุการณ ณ กนมหาสมุทร การเฝาดูการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ซึ่ง
ในปจจุบันมีเครื่องมือตรวจวัดตางๆ เชน เครือขายตรวจสอบแผนดินไหว
อุปกรณและทุนตรวจสอบระดับคลื่นนํ้า และระบบคนหาพิกัดดาวเทียมจาก
สถานีภาคพื้นดิน
โครงการดิวสเปนผลมาจากโครงการจิทิวส (ระบบเตือนภัยสึนามิลวงหนา
เยอรมัน-อินโดนีเซีย) ซึ่งเริ่มใหบริการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551
รูปแบบการประสานรวมระบบตรวจวัดตางๆของโครงการจิทิวส สามารถ
รองรับระบบการตรวจวัดใหมที่เพิ่มขึ้นมา หรือเปนการปรับเปลี่ยนระบบ
ใหมทั้งหมดในโครงการดิวส จากขอมูลตั้งตนที่มีประสิทธิภาพสูงที่ไดรับ
จากตัวตรวจวัดตางๆ โครงการดิวสจะเนนการพัฒนาความสามารถในการรับ
ขอมูลปลายทางของศูนยเตือนภัยตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขนถายขอมูล
เพื่อการรวบรวมขาวสารตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ สําหรับสภาวะ
แวดลอมแบบหลายภาษา ไดมีการใชชองทางการติดตอสื่อสารแบบหลาย
ชองทางในการเผยแพรขอความเตือนภัย โครงการดิวสอางอิงมาตรฐานและ
ตัวอยางที่ดี เชน ขอกําหนด OCG และ สถาปตยกรรมอางอิง ORCHESTRA
มีการสรางระบบการติดตอสื่อสารในการใหบริการของโครงการ (Enterprise
Service Bus) เพื่อใชในการรวมประสานองคประกอบตางๆของระบบ และ
เพื่อการเขาถึงและสังเกตขอมูลของระบบตรวจวัดตางๆ เชนเดียวกับขอมูลที่
จําลองขึ้นมา

แนวคิดของโครงการดิวส

การจําลองเหตุการณสึนามิ

โครงการดิวสเปนการรวบรวมองคกรตางๆ อันไดแก องคกรสาธารณะ
บริษัทเอกชน และกลุมประเทศรวมโครงการระดับนานาชาติ (INCO/ ICPC)
ตางๆมาทํางานดวยกัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมของระบบเตือนภัยลวงหนาสึนา
มิในพื้นที่บริเวณมหาสมุทรอินเดียทั้งหมด โดยองคประกอบตางๆสามารถ
ทํางานรวมกันและปรับเปลี่ยนไดตามตองการ ตั้งแต พ.ศ. 2547 ไดมีความ
พยายามในการลดผลกระทบของเหตุการณรุนแรงนี้ที่มีตอชีวิตมนุษย แตสวน
ใหญเปนโครงการที่มีการดําเนินงานเพียงครั้งเดียว จากการสนับสนุนโดย
องคกรสหประชาชาติ (UN) โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศอินโดนีเซีย

โครงการจิทิวส (ระบบเตือนภัยสึนามิลวงหนาเยอรมัน-อินโดนีเซีย) ไดเริ่ม
พัฒนาในป พ.ศ. 2547 และไดเริ่มใหบริการตั้งแตปลายป พ.ศ. 2551 โดย
ไดรับความสําเร็จเปนอยางดี
โครงการดิวสพัฒนาตอยอดจากโครงการจิทิวส เพื่อใหสามารถนําขอมูลจาก
แหลงตางๆมาใชประโยชนไดอยางกวางขวางและยั่งยืน
ศักยภาพและ
ประสบการณของทีมงานในงานประยุกตที่หลากหลาย จะชวยในการสราง
ระบบ โดยเนนขอมูลการเตือนภัยที่กาวหนาตามเวลา/เหตุการณ และการสง
ขอมูลเตือนภัย ตามบทบาทและหนาที่ของผูรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
นอกจากนี้
ยังไดรับความรวมมือในรูปแบบตางๆจากประเทศญี่ปุนและ
ประเทศนิวซีแลนด เชน ประสบการณทางดานภูมิศาสตรและการปองกันภัย
พิบัติในระยะยาว
สถาปตยกรรมของดิวสมีพื้นฐานมาจากสถาปตยกรรม
แบบจําลองอางอิง ORCHESTRA (RMOA - Reference Model
ORCHESTRA Architecture) พัฒนาโดยโครงการ ORCHESTRA ของยุโรป
ซึ่งมีเครื่องมือในการรับ-สงขอมูลแบบโมดูลที่สามารถปรับเปลี่ยนได และ
ศูนยบริการการเตือนภัยตามความตองการ ในการรับสงขอมูลที่ทันสมัย เปน
แกนหลักใหกับโครงการดิวส ในการนี้จะตองปรับซอฟตแวรที่พัฒนาโดย
โครงการจิทิวสใหเขากับขอกําหนดของโครงการดิวส เพื่อพัฒนาระบบเตือน
ภัยใหสมบูรณ นอกจากนี้ เปาประสงคที่สําคัญของโครงการดิวสคือ
ประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยลวงหนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
เสถียรภาพ และการรองรับการใหบริการของระบบอยางยั่งยืนในระยะยาว
หลังจากโครงการดิวส ไดบรรลุเปาหมายภายในแถบมหาสมุทรอินเดียแลว
คาดวาจะมีการปรับใชระบบในพื้นที่ ที่เสี่ยงตอการเกิดสึนามิในทวีปยุโรป
เชน
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
และชายฝงทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
มหาสมุทรแอตแลนติกตอไป

สถาปตยกรรมโครงการดิวส

เครื่องมือวัดในโครงการจิทิวส

ศูนยภูมิภาคดิวส

โครงการดิวสสรางรากฐานของระบบเตือนภัยลวงหนาสึนามิยุคใหม ที่
ทําใหองคประกอบตางๆที่กระจัดกระจายอยู สามารถทํางานรวมกันได โครง
การดิวสมีพื้นฐานมาจากระบบตรวจวัดแบบเปด ซึ่งเปนการรวมประสาน
ระบบตรวจวัดสําหรับ
• แผนดินไหว - อุปกรณตรวจสอบคลื่นแผนดินไหว
• ระดับน้ํา - อุปกรณและทุนสําหรับตรวจสอบระดับคลื่นน้ํา
• พื้นผิวมหาสมุทร - ตัวตรวจวัดแรงดันตางๆ
• การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก - ตรวจสอบดวยการใชระบบคนหาพิกัด
ดาวเทียมจากสถานีภาคพื้นดิน
สถาปตยกรรมโครงการดิวส

จากขอมูลที่ไดจากอุปกรณตรวจวัดตนทางที่ปรับปรุงแลว ขอมูลปลายทางจะ
ถูกปรับปรุง เพื่อเพิ่มรายละเอียดในการใหขอมูลโดยกระบวนการขนถาย
ขอมูลขั้นสูง และการกระจายการเตือนภัยแบบหลายชองทาง ควบคูไปกับ
เครื่องมือตรวจวัดที่นําสมัย สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การสรางรูปแบบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการรวมประสานในการเพิ่มหรือใช
งานระบบตรวจจับใหมๆ และใชระบบการติดตอผูใชแบบมาตรฐาน ในการ
เขาถึงและสังเกตขอมูลของระบบตรวจวัดตางๆ โครงการจิทิวสและโครง
การดิวส ตางก็ใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA - Service Oriented
Architecture) ซึ่งเปนหลักการเชิงสถาปตยกรรมที่สนับสนุนการติดตั้งหวงโซ
การทํางานใหมที่ยืดหยุน
โดยการกํากับดูแลและประสานจังหวะการ
ใหบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ เชน ระบบการตรวจวัดตางๆ ซึ่ง
เปดโอกาสสูการพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนายุคใหมในอนาคต
ในการ
ปองกันประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติชนิดตางๆ อาทิเชน ภูเขาไฟ
ระเบิด น้ําทวม หรือแผนดินถลม เปนตน

จากการตรวจวัดแผนดินไหวสูการแจงเตือนที่รวดเร็ว
เครื่องประมวลผลการสื่อสารเกี่ยวกับแผนดินไหวรุนใหมที่ชื่อ SeisComP3
พัฒนาโดย GFZ ชวยลดเวลาที่ใชในการรอผลตรวจวัดแผนดินไหวและการ
วิเคราะหหาแหลงที่มาไดอยางมาก เปนเครื่องมือชวยใหไดขอมูลเกี่ยวกับ
แผนดินไหว และแลกเปลี่ยนขอมูลโดยทันทีทันใดผานเครือขายอินเตอรเน็ต
ซึ่งชวยเพิ่มความเร็วในการรายงานผลการตรวจวัดสึนามิ ที่เกิดจากแผนดิน
ไหว ระบบไดรับการติดตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ สํานักงาน
อุตุนิยมวิทยาและธรณีฟสิกสบาดาน (BMG) ในกรุงจาการตาและที่อื่นๆ และ
ไดรับการทดสอบโดยประสบความสําเร็จเปนอยางดี
การฝกอบรมในกรุงจาการตา

การวิเคราะหขอมูลดวย SeisComP

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

