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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ระบบบริ ห ารสถานการณ์ ใ นสภาวะฉุ ก เฉิ น (Emergency Management Information
System) เป็นการทางานเพื่อรับมื อกับสภาวะฉุกเฉินและเหตุการณ์ภัยพิบัติ โดยที่ สภาวะดังกล่าว
อาจจะมีสาเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุ น้าท่วม และไฟป่ า เป็นต้น หรืออาจจะ
เกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น เหตุระเบิด การรั่ วไหลของกัมมันตภาพรังสี มลภาวะทางอากาศ
จากโรงงานอุ ตสาหกรรม เป็ นต้น [9] Federal Emergency Management Agency (FEMA) ได้
กาหนดขอบเขตของภารกิจ (Mission Area) ในการบริหารภัยพิบัติเป็น 5 ระยะ คือ ระยะหลีกเลี่ยง
หรื อ ยั บ ยั้ ง ภั ย พิ บั ติ (Prevention) ระยะป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ (Protection) ระยะบรรเทาภั ย พิ บั ติ
(Mitigation) ระยะกู้ภัยพิบัติ (Response) และระยะฟื้นฟูภัยพิบัติ (Recovery) [10] ซึ่งระยะกู้ภัย
พิบัติ และระยะฟื้นฟู ภัยพิบัติเ ป็นระยะที่มี ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก 2 ระยะนี้มี ความ
เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนที่ประสบภัย จึงทาให้การสร้างระบบสารสนเทศภัยพิบัติเพื่อเข้ามารองรับใน
ระยะดังกล่าว เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน
จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การทางานของระบบสารสนเทศภัยพิบัติในระยะดัง กล่าว ได้
มุ่ง เน้นไปในหลายๆด้าน เช่น รองรับ การรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ป ระสบภัยพิบัติ (Disaster
Reporting) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และทีมกู้ภั ยให้ทางานได้สะดวกขึ้น [11-14] รองรับการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ ภั ย พิ บั ติ (Disaster Analysis) เพื่ อ วิ เ คราะห์ วิ ธี ก ารช่ ว ยเหลื อ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ [15-18] รองรับการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Disaster Collector
and Aggregator) เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด [19-21] รองรั บ การกรองข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ใน
เหตุการณ์ภัยพิบัติ (Disaster Information Filtering) [21, 22] เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม งานที่ผ่าน
มายังมีข้อจากัดบางประการ ในการนาไปใช้กับเหตุการณ์ภัยพิบัติจริง โดยเฉพาะช่วงระยะกู้ภัยพิบัติ
และระยะฟื้นฟูภัยพิบัติ เพราะช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีอัตราการใช้งานโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และ
การรายงานภัยพิบัติในสื่อสังคมออนไลน์สูงมาก แต่ทรัพยากรของระบบโดยเฉพาะทางด้านการสือ่ สาร
ไม่สามารถทางานได้อย่างเป็นปกรติ จึงทาให้ระบบสารสนเทศภัยพิบัติ มีประสิทธิภาพการทางาน
ลดลง [23] ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหวทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่นเดือนมีนาคม ปี 2554
พบว่าการใช้โทรศัพท์เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าหลังจากเกิดแผ่นดินไหว ทาให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้
[24] ด้วยเหตุนี้ จึงอาจจะทาให้ระบบสารสนเทศภัยพิบัติบางระบบที่ไม่มีการควบคุมการเพิ่มขึ้นของ
การใช้งาน และไม่มีการปรับตัวระบบเกิดปัญหาได้ นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศภัยพิบัติที่ผ่านมา ได้มี
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การศึกษาข้อมูล สาคัญในเหตุการณ์ภัยพิบัติ เฉพาะข้อมูลที่มีบริบทเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ (Disasterrelated) [4, 5, 24-29], บริบทความเร่งด่วนของข้อมูล (Urgent) [1, 7, 30] และบริบทความซ้าซ้อน
ของข้อมูล (Duplication) [21, 31] เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ครอบคลุมกับบริบทความสาคัญของ
ข้อมูลเพียงพอ [32, 33] ทาให้ข้อมูลที่สาคัญในช่วงเวลานี้ ถูกจัดการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
โอกาสความสุญ เสียต่อ ชีวิตและทรัพย์สินเพิ่ม สูง ขึ้น [34] ดัง นั้น การพิจ ารณาบริบ ทที่ ส าคัญ ใน
เหตุการณ์ภัยพิบัติ และการพิจารณาลาดับความสาคัญของข้อมูลในช่วงเหตุการณ์ภัยพิบัติ จึงเป็นสิ่งที่
จาเป็นอย่างมากในการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลที่สาคัญสามารถส่งออกไปจากพื้นที่ภัยพิบัติได้มากที่สุด
งานวิจัยชิ้นนี้ จะนาเสนอการจัดกาหนดการของข้อความในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Message
scheduling) โดยใช้การพิจารณาบริบทสาคัญของข้อมูลในเหตุภัยพิบัติจาก 3 ปัจจัยสาคัญ คือ ความ
เกี่ยวข้องกับ เหตุก ารณ์ภัยพิบัติ (Disaster-related context), ความเร่งด่วนของข้อความ (Urgent
context) และความไม่ ซ้าซ้อ นของข้อ มู ล (Unique context) รวมกั น แล้ว จัด ประเภทข้อ ความ
ตามลาดับความสาคัญ ออกเป็น 3 ประเภท คือ ข้อความที่สาคัญและเร่งด่วน (Critical message),
ข้ อ ความที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภั ย พิ บั ติ แ ต่ ไ ม่ เ ร่ ง ด่ ว น (Disaster-related message) และข้ อ ความที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Non-Disaster-related message) เพื่อใช้จัดการ และคัดเลือกข้อมูล
ที่สาคัญ ออกจากข้อมูลที่ไม่สาคัญ ในสภาวะหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Post disaster) กล่าวคือ
ข้อความขาเข้ามีความถี่สูง แต่สภาวะแบนด์วิดท์ในช่องสัญญาณไม่เพียงพอ
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเหตุการณ์ภัยพิบัติ ผลกระทบต่อระบบสารสนเทศภัยพิบัติในระยะ
ต่า งๆ และพั ฒ นาเป็ น ส่ว นเพิ่ ม เติ ม ให้ ร ะบบสารสนเทศภั ยพิ บั ติส ามารถปฏิ บัติ ก ารใน
เหตุการณ์ภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อศึกษาบริบทสาคัญของข้อมูลในเหตุการณ์ภัยพิบัติ โดยเฉพาะช่วงระยะกู้ภัยพิบัติและ
ระยะฟื้นฟูภัยพิบัติ และขั้นตอนการจัดกาหนดการของข้อความตามลาดับความสาคัญ
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
1. งานวิจัยนี้จะรองรับการการทางานภายใต้เหตุการณ์ปกติ และเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ระบบภัย
พิบัติยังสามารถทางานได้อยู่ แต่ระบบมีการลดประสิทธิภาพของการทางานลง (Degrade
service) หรือแบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณไม่เพียงพอ (Low bandwidth) โดยอ้างอิงจาก
สภาวะของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจริงของงานวิจัยที่ผ่านมา เท่านั้น ไม่ได้ ครอบคลุมถึงเหตุการณ์
ภัยพิบัติร้ายแรงที่ทาให้ระบบสารสนเทศภัยพิบัติไม่สามารถทางานต่อไปได้
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2. งานวิจัยนี้จ ะใช้ชุดข้อ มู ล ที่ มี พื้นฐานจากสื่อสัง คมออนไลน์ Twitter ชื่อ CrisisLexT6 ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย ชุดข้อมูลภาษาอังกฤษ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติ 6 เหตุการณ์ แต่ละเหตุการณ์
มีชุดข้อมูลย่อย 10,000 ข้อความ, เป็นข้อความสาธารณะ (Public message) และไม่มีการ
เข้ารหัส (Non-encryption message)
3. งานวิ จั ย นี้ จ ะใช้ ก ารทดลองในรู ป แบบ Client-Server Model ที่ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารใน
ลักษณะ RTSM model และใช้ Software ในการควบคุมปริมาณแบนด์วิดท์ระหว่าง Client
และ Server
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เข้าใจระบบสารสนเทศภัยพิบัติในช่วงระยะเวลาภัยพิบัติ , แนวทางในการแก้ไขปัญหาของ
ระบบสารสนเทศภัยพิบัติ และความท้าทายของระบบสารสนเทศภัยพิบัติในปัจจุบัน
2. เข้าใจการจัดกาหนดการของความสาคัญในลักษณะต่างๆ เช่น Multi-priority scheduling,
Opportunistic scheduling เป็นต้น
3. ได้ศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภัยพิบัติ RTSM เพิ่มเติม
4. สามารถนาความรู้จากผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้จริงกับระบบสารสนเทศภัยพิบัติในอนาคต
1.5 แผนการดาเนินงานวิจัย
1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษาระบบสารสนเทศภัยพิบัติในเหตุการณ์ที่
ผ่านมา, ศึกษาปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อระบบสารสนเทศภัยพิบัติในเหตุการณ์ภัยพิบัติ, ศึกษา
พฤติกรรมของผู้ใช้ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ และวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆในเหตุการณ์ภัยพิบัติ
เพื่อเรียนรู้วิธีการ และนามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย
2. ศึกษาระบบสารสนเทศภัยพิบัติ RTSM
เนื่องจากระบบสารสนเทศภัยพิบัติมีมากมายขึ้นอยู่กับประเด็นที่แต่ละงานวิจัยสนใจ
บางส่วนมีการรวบรวมหลายระบบย่อยเข้าด้วยกัน เพื่อทางานร่วมกัน จึงมี ความซับ ซ้อน
ค่อนข้างสูง อีกทั้งระบบสารสนเทศภัยพิบัติส่วนใหญ่ ไม่เปิดเผยขั้นตอนกระบวนการ หรือไม่
อนุญาตให้เข้าไปแก้ไข ดังนั้น เพื่อมุ่งเน้นในจุดประสงค์ของงานวิจัยที่เป็นการจัดกาหนดการ
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ของความสาคัญของข้อมูลในช่องสัญญาณ และเพื่อลดความซับซ้อนของระบบสารสนเทศภัย
พิบัติ ผู้จัดท าจึงได้เลือ กออกแบบระบบสารสนเทศภัยพิบัติ RTSM ซึ่งเป็น Client-Server
Model และมีโครงสร้างชัดเจน ไม่ซับซ้อน เพื่อนามาเป็นระบบสารสนเทศภัยพิบัติพื้นฐานใน
งานวิจัย
3. ออกแบบวิธีการ และเขียนโปรแกรม
ทาการออกแบบวิธีการจัดกาหนดการของข้อมูลสาคัญในเหตุการณ์ภัยพิบัติ และ
เขียนโปรแกรมที่สอดคล้องกับวิธีการเพิ่มเติมให้ระบบสารสนเทศภัยพิบัติ RTSM
4. ทดสอบโปรแกรม และปรับปรุงวิธีการ
ทดสอบโปรแกรมที่สอดคล้องกับ การจัดกาหนดการของข้อความสาคัญในช่วงภัย
พิบัติที่ได้ออกแบบ กับชุดข้อมูล CrisisLexT6 และปรับปรุงวิธีการเพิ่มเติม เช่น เพิ่มกลุ่มคาใน
การคัดแยกประเภทความสาคัญของข้อมูล เป็นต้น พร้อมกับตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศภัยพิ บัติที่ สร้างขึ้น โดยใช้ตัวชี้วัดที่ได้นาเสนอ และนามาวิเ คราะห์ เพื่อ
ปรับปรุงวิธีการจัดกาหนดการของข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น
5. สรุปผลการทดลอง และจัดทาวิทยานิพนธ์
นาผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และสรุปผล โดยพิจารณาวิธีการที่ได้
ออกแบบว่า มี ความสามารถจัดก าหนดการของข้อ มู ล ส าคัญ ในเหตุก ารณ์ภัยพิ บัติ ได้ มี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และสามารถรับค่าประสิทธิภาพนั้น ได้หรือไม่ เมื่อเทียบเคียง
กับงานวิจัยอื่นๆ
1.6 ผลงานตีพมิ พ์
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้นาเสนอในการประชุมวิชาการ ดังนี้
Ponthai Klinsompus and Natawut Nupairoj, “Critical Message Scheduling for
Disaster response and recovery phases”, The International Conference on ICT
Convergence (ICTC 2015), Jeju Island, Korea, October 28-30, 2015.
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 สภาพแวดล้อมในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Environment in disaster scenario)
สภาพแวดล้อ มในเหตุก ารณ์ภัยพิบัติ คือ ระบบเครือข่ายปกติในเหตุก ารณ์ภัยพิบัติ , ระบบ
เครือข่ายเฉพาะกิจในเหตุการณ์ภัยพิบัติ และผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบตั ิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 สภาวะของเครือข่ายปกติในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Network in disaster scenario)
ในอดีต เครือข่ายแบบมีสาย (Wired network) เป็นเครือข่ายหนึ่งที่เป็นที่นิยมสาหรับ
การรองรับ เหตุการณ์ภัยพิ บัติ เพราะเครือข่ายแบบมี สาย จะมี แบนด์วิดท์ที่ สูง และมี ความ
ปลอดภัยมากกว่าแบบอื่นๆ นอกจากนี้ เมื่อผู้ใช้มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายแล้ว ผู้ใช้จะ
ได้รับความมั่นใจว่า จะไม่ถูกตัดขาดจากการเชื่อมต่อนั้น ซึ่งตรงกันข้ามกับเครือข่ ายแบบไร้สาย
(Wireless network) ที่นอกจากระยะทางระหว่างผู้ใช้กับอุปกรณ์จะมีผลต่อการรับสัญญาณแล้ว
การลดทอนของสัญญาณปกติก็ยังมีมากกว่าเครือข่ายแบบมีสายด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เครือข่าย
แบบมีสายก็ไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน เพราะเหตุการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน มี
แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง และมีความถี่ของการเกิดเหตุการณ์เพิ่มมากกว่าใน
อดีต ทาให้การใช้ระบบเครือข่ายแบบมีสายมีต้นทุนที่สูงขึ้นมาก เมื่อใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่และ
เป็นพื้นที่ที่พังทลายได้ง่ายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ [35]
ปัจจุบัน ได้มีแนวคิดของการสื่อสารแบบไร้สายเพิ่มขึ้นสูงมาก อันเนื่องมาจากความ
สะดวกในการติดตั้ง ต้นทุ นของอุปกรณ์ที่ ถูกลง และการฟื้นคืนสภาพของระบบดีกว่าระบบ
เครือ ข่ ายแบบมี ส าย ในเหตุก ารณ์ภัยพิบั ติบ างเหตุก ารณ์ ถ้ าปริม าณแบนด์ วิดท์ ไม่ ได้เ ป็ น
สิ่งจาเป็นมากนัก เครือข่ายแบบไร้สายก็สามารถใช้งานได้ดีกว่าเครือข่ายแบบมีสาย ยกตัวอย่าง
เช่น โครงการลูน (Loon project) [36] เป็นโครงการที่ทาการกระจายสัญญาณ โดยใช้อุปกรณ์
ให้บ ริก ารอิ นเตอร์เ น็ตผูก ติดกั บ บอลลูน แล้วปล่ อยลอยขึ้น ไปยัง พื้นที่ ป ระสบภัย พิบัติ ซึ่ ง
ความสามารถของระยะการเชื่อมต่อของผู้ใช้กับตัวอุปกรณ์ ประมาณ 40 กิโลเมตร แต่อย่างไรก็
ตาม แม้จะมีบอลลูนในพื้นที่ภัยพิบัติจานวนมาก แต่แบนด์วิดท์ที่สามารถใช้งานได้ในเครือข่ายก็
ยังน้อย และมีความล่าช้าในการขนส่งข้อมูลสูง อีกทั้ง ในโครงการลูนยัง จาเป็นต้องมีอุปกรณ์
พิเศษที่ทาการเชื่อมต่อกับภาคพื้นดินไว้เพื่อควบคุมอุปกรณ์ส่งสัญญาณอีกด้วย
หน่ ว ยงาน พี เ อสเอส (Public Safety/Security) ใช้ พื้ น ฐานของเครื อ ข่ า ยแบบ
PMR/TETRA ซึ่งมีความปลอดภัย และความยืดหยุ่นสูง แต่ขาดการสนับสนุนฟังก์ชันขั้นสูงเมื่อ
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เปรียบเทียบกับ เครือข่ายไร้สายชนิด 3G, LTE, WIMAX เป็นต้น กล่าวคือ ระบบ PMR/TETRA
จะมีอัตราการส่งข้อมูล (Data Rate), ความเร็ว (Speed) และความครอบคลุม (Coverage) ที่ต่า
[35] นอกจากนี้ ยังพบข้อจากัดของโปรโตคอลที่ไม่เป็นที่แพร่หลาย ทาให้ถูกจากัดอยู่ในองค์กร
ทางด้านความปลอดภัย หรือทางด้านทหาร
นอกจากนี้ ในวงการอุตสาหกรรม และองค์กรการศึกษา เริ่มมีความเชื่อถือในเครือข่าย
เคลื่ อ นที่ ไ ด้ (Mobile communication) ในด้ า นขั้ น ตอนการท างาน และการให้ บ ริ ก าร
(Operation and Service) ของระบบ ทาให้เกิดการสื่อสารจากอุปกรณ์ที่ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิม
เช่น อุปกรณ์ GPS, อุปกรณ์สื่อสารทางไกล (Remote sensing) เป็นต้น ด้วยความจุของข้อมูล
และความสามารถในการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์สื่อสารดังกล่าว ทาให้มีความต้องการ
จัดการกั บ ข้อมู ล ที่ ม หาศาล ครอบคลุม ในทุ ก ๆพื้นที่ และความสามารถที่ ต้องใช้ง านได้ อย่าง
ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้เอง จึงทาให้เกิดการพัฒนาต่อยอด และจานวนอุปกรณ์ที่รองรับเครือข่ายไร้
สายเหล่านี้ ก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ทาให้การสื่อสารไม่มีขอบเขต และทันสมัยขึ้นใน
ทุกๆ ปี จากงานวิจัย [35] พบว่า รายละเอียดของเครือข่ายของการสื่อสารในปัจจุบัน สามารถ
แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 เครือข่ายที่ถูกใช้ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ [35]
2.1.2 สภาวะของเครือข่ายเฉพาะกิจ (Disaster alternative network)
ระบบเครือข่ายรอบโลกมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งพบว่า จานวน 80% ของผู้ใช้บนโลก
มี ก ารเชื่ อ มต่ อ กั บ เครื อ ข่ า ยผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ด้ ว ยการเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนอุ ป กรณ์
โทรศัพท์มือถือที่มากกว่าจานวนประชากรใน 97 ประเทศรอบโลก อัตราการใช้ข้อมูลในเครือข่าย
ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการจาเป็นต้องเพิ่มการลงทุนในการให้บริการเพื่อสนับสนุน
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ทั้งในด้านความเร็วของเครือข่าย, ความยืดหยุ่นในการให้บริการ, สภาพความ
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พร้อ มใช้ของระบบ, และประสิท ธิภาพของระบบ นอกจากนี้ [35] ยัง คาดการว่า จ านวน
อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์อื่นๆ จานวนมากกว่า 50 ล้านเครื่อง
มีการเชื่อต่ออินเตอร์เน็ตในแนวคิดของ “Internet of Things” ภายในปี ค.ศ. 2020
ระบบเครือข่ายเฉพาะกิจ (Mobile Ad Hoc Network) เป็นระบบเครือข่ายที่มีการส่ง
ข้อมูลเป็นทอดๆ โหนดต่อโหนด ซึ่งแต่ละโหนดในเครือข่ายสามารถเคลื่อนที่ได้ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในรูปร่างของระบบ การกระจายของโหนดในระบบ และ ความสามารถในการบริ
หารของแต่ละโหลดมีบ ทบาทสาคัญ ในระบบเฉพาะกิจ โดยลักษณะของเครือข่ายเฉพาะกิจ มี
ลักษณะดังนี้
- โครงสร้างของเครือข่ายจะเปลี่ยนแปลง และยากต่อการคาดการ
- มีความสามารถในการส่งข้อมูลน้อยกว่าเครือข่ายแบบมีสาย
- ความปลอดภัยในเชิงโครงสร้างจากัดอันเนื่องมาจากเป็นเครือข่ายแบบไร้สาย
- อัตราการสูญเสียข้อมูล (Data loss) และ เวลาในการส่งข้อมูล (Delay/Jitter) มี
มากกว่าแบบเครือข่ายทีอ่ ยู่กับที่ (Fixed network)
- แต่ละโหนดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ดังนั้น ประเด็นของการประหยัดพลังงานเป็นส่วน
สาคัญของเครือข่าย
นอกจากนี้ ยังมีระบบเครือข่าย Delay tolerant network (DTN) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบเครือข่ายเฉพาะกิจ โดยใช้แนวคิด “Store-Carry-and-Forward” ในการขนส่งข้อมูล [35]
กล่าวคือ ข้อมูลที่ถูกส่งจากต้นทางจะถูกส่งไปหาโหนดกลาง (Intermediate node) ซึ่งโหนด
กลางจะทาหน้าที่เก็บข้อมูลไว้ แล้วค่อยส่งต่อไปยังปลายทาง (Destination node) นั่นเอง
2.2 สภาวะการสื่อสารในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Communication in disaster scenario)
2.2.1 แบนด์วิดท์ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Bandwidth in disaster scenario)
จากงานวิจัย [23] ได้ท าการวิเคราะห์พฤติก รรมของระบบให้บริการโทรศัพท์ใน
เหตุการณ์ภัยพิบัติ โดยการประเมินค่า แบนด์วิดท์ที่ผู้ใช้ต้องการ (Requested bandwidth)
และแบนด์วิดท์ที่ ระบบตอบสนองได้ (Offered bandwidth) ทั้ ง 4 ช่วงของเหตุการณ์ภัย
พิ บั ติ ได้ แ ก่ ก่ อ นเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ (Pre-disaster), ช่ ว งเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ
(Disaster-hit), ช่ ว งหลั ง เกิ ด เหตุก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ (Post-disaster) และช่ ว งฟื้ น ฟู ภั ย พิ บั ติ
(Recovery) พบว่า ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ แบนด์วิดท์ของระบบที่มีให้มีค่ามากกว่า
แบนด์วิดท์ ที่ ผู้ใช้ต้อ งการ แต่เ มื่ อเข้าสู่ช่วงเกิ ดเหตุก ารณ์ภัยพิบัติ แบนด์วิดท์ ของระบบ
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ตอบสนองได้ และแบนด์วิดท์ ที่ ผู้ใช้ต้องการจะลดลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากที่ ช่วง
ระยะเวลาเกิดภัยพิบัตินั้น ผู้ใช้ที่อยู่ในเหตุการณ์มีสภาวะที่ไม่พร้อมในการติดต่อสื่อสารเพราะ
กาลังได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และระบบให้บริการอาจจะเกิดการพังทลายของอุปกรณ์
สื่อสาร หรือระบบทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่วนช่วงเวลาหลังเหตุการณ์ไปจนถึงช่วง
ฟื้นฟูภัยพิบัตินั้น จะมีอัตราการใช้งานช่องสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ใช้ เพิ่มขึ้ นสูง
กว่าช่วงเวลาปกติม าก เพราะผู้ใช้ต้องการส่ง ข้อมู ล เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือต้องการ
รับทราบข่าวคราว หรือสถานการณ์ต่างๆ ของภัยพิบัติ ซึ่งตรงกันข้ามกับการฟื้นคืน แบนด์
วิดท์ของระบบให้บริการ ที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาทีละน้อย ทาให้ระบบไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ได้ทั นเวลา และเป็นไปได้ว่าระบบให้บริการอาจจะลดประสิทธิภาพการ
ทางานไปอี ก ก่ อ นที่ จ ะกลับ สู่ส ภาวะปกติ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติที่ มี แนวโน้ม จะเกิ ดขึ้น
ต่อ เนื่อ ง ด้วยเหตุนี้เ อง ถ้าระบบไม่ มี ก ารปรับ เปลี่ยนการให้บ ริก ารในช่วงเวลาหลัง เกิ ด
เหตุการณ์ภัยพิบัติ ระบบจะไม่สามารถให้บริการได้ทันเวลา หรืออาจจะไม่สามารถให้บริการ
ได้เลย ส่งผลให้ช่วงหลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ระบบจะทางานล่าช้ า หรือหยุดการทางาน
ดังรูปที่ 2 นอกจากนี้ยังพบอีกว่า วิธีการปรับเปลี่ยนการทางานให้เหมาะสมกับสภาพแบนด์
วิดท์ที่มีอยู่ของระบบ มีความสาคัญกับเหตุการณ์ภัยพิบัติแต่ยังคงขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน [9]

รูปที่ 2 สภาวะแบนด์วิดท์ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ [23]
2.2.2 ข้อความในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Messages in disaster scenario)
เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติในระบบสารสนเทศภัยพิบัติต่างๆ มีด้วยกัน
หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของระบบสารสนเทศภัยพิบัติว่ารองรับการทางานแบบใด
เช่น ข้อความตัวอักษร (SMS), รูปภาพ (Image) หรือวีดีโอ (Video) [9, 15, 20, 21, 26] แต่
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร
อย่างมาก, มีความง่ายในสื่อสาร และมีลักษณะพร้อมใช้งานตลอดเวลา [37] ดังนั้น จะพบว่า
งานวิจัยที่ผ่านมา มักจะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศภัยพิบัติที่รองรับชุดข้อมูลจากสื่อ
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สัง คมออนไลน์ เ ป็น ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่ อสัง คมออนไลน์ Twitter ที่ มี จ านวน
ผู้ใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และสามารถแพร่กระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว [9, 15] ด้วย
เหตุนี้ งานวิจัยฉบับ นี้ จะมุ่ง เน้นไปที่ ร ะบบสารสนเทศภัยพิบัติที่ ร องรับการท างานโดยมี
พื้นฐานจากสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ซึ่งเป็นข้อความสาธารณะ (Public message) และ
เป็น ข้อ ความภาษาอั ง กฤษที่ มี ความยาวจ ากั ดขนาด 140 ตั วอั ก ษร โดยที่ ผู้ส่ง ข้อความ
สามารถสร้างความสามารถพิเศษอื่นๆได้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสามารถเพิ่มเติมของข้อความ Twitter
ชื่อ

แทนด้วย

Mention

@xxx

Hashtags

#xxx

Link

http://xxx

Retweet

RT:xxx

ความหมาย
ตัวอย่าง
การอ้างถึงบุคคลที่ @chasegrebb much longer than you’d
ต้องการกล่าวถึง
expect
คาเฉพาะที่ต้องการ
No caption needed. #sensation
ให้ระลึกถึง
#nofilter
เชื่อมต่อข้อมูลจาก
Frankenstorm Apocalypse
ภายนอก
http://t.co/ZRIkpXda
RT @FrankIero: Droplets of water is
เผยแพร่ข้อความซ้า
literally falling from the sky.

นอกจากนี้ยังพบว่า ในงานวิจัย [21] มีการใช้การรวบรวมข้อความโดยใช้ Hashtags
ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ เพื่อลดระยะเวลาการส่งข้อมูลในระบบอีกด้วย ดังรูปที่ 3 (a) พบว่าใน
พื้นที่ภัยพิบัติมีผู้ใช้งาน 2 คน คือ m1 และ m2 ได้รายงานจานวนผู้บาดเจ็บ (Injured) และ
ผู้ร อดชีวิต (Survivals) ในรูป แบบข้อความเดี่ยว (Atomic message) โดยที่ ผู้ใช้ง าน m1
รายงานผู้บาดเจ็บ 5 คนและผู้ รอดชีวิต 10 คน ส่วนผู้ใช้งาน m2 รายงานผู้บาดเจ็บ 6 คน
และผู้ ร อดชี วิ ต 15 คน ส่ ว น รู ป ที่ 3 (b) นั้ น จะเป็ น ตั ว อย่ า งของข้ อ มู ล ที่ ถู ก รวบรวม
(Aggregated message) ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 11 คน และ
ผู้รอดชีวิตรวมทั้งสิ้น 25 คน

รูปที่ 3 ตัวอย่างของข้อความของงานวิจัย [21]
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2.2.3 บริบทของข้อมูล (Data context)
บริบทของข้อมูล คือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลที่สามารถบ่งบอกลักษณะของเหตุการณ์
ในเชิงเอกลักษณ์ (Entity) ได้ โดยที่เอกลักษณ์ หมายถึง คน, สถานที่ หรือสิ่งของ ที่มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใช้ และโปรแกรมประยุกต์ รวมไปถึงระหว่างผู้ใช้ และโปรแกรมประยุกต์ ด้วยกันเอง
ด้วย [26]
อย่างไรก็ ตาม ในเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา พบว่า บริบทของข้อมู ลที่ป รากฏ ได้แก่
บริบทความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Disaster-related context), บริบทความเร่งด่วน
(Urgent context), บริบทความซ้าซ้อน (Repeated/Duplicated context) และบริบทข้อความ
เท็จ (Rumors context) เป็นต้น
2.2.4 ความถี่ของข้อมูล (Incoming message rate)
ความถี่ของข้อ มูล คือ จานวนข้อมู ลที่ ผ่านช่องสัญญาณใน 1 หน่วยเวลา ความถี่ของ
ข้อมูลในงานวิจัยนี้ จะมีหน่วยเป็น จานวนข้อความ ต่อ หน่วยเวลา เช่น ความถี่ของข้อมูลขาเข้า
100 ข้อความ/วินาที หมายความว่า มีข้อความไหลผ่านช่องสัญญาณ 100 ข้อความ ในระยะเวลา
1 วินาที
2.2.5 แบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณ (Network bandwidth)
แบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณ คือ อัตราส่งถ่ายข้อมูลของช่องสัญญาณใน 1 หน่วยเวลา
หรือจานวนบิตของข้อมูลที่สามารถส่งเข้าไปในช่องสัญญาณได้ภายในระยะเวลา 1 หน่วยเวลา
แบนด์วิดท์ของข้อมูลโดยปกติแล้ว มีหน่วยเป็น บิตต่อวินาที (bit/second) เช่น แบนด์วิดท์ขนาด
1Mb/s หมายความว่า ช่องสัญญาณสามารถส่งข้อมูลขนาด 1 เมกะบิตใน 1 วินาที
2.3 การการจัดกาหนดการของข้อความ (Message Scheduling)
2.3.1 Priority-based Scheduling [38]
Priority-based Scheduling เป็น การจัดก าหนดการของแต่ล ะโปรเซส โดยคานึง ถึง
ความสาคัญของงาน ซึ่ง งานที่มีความสาคัญมาก จะมีความสาคัญสูงกว่างานที่มีความสาคัญน้อย
ถ้าตัวจัดกาหนดการ (Scheduler) มีการรองรับการขัดขวางการทางาน (Preemption) โปรเซสที่
ทางานอยู่ สามารถถูก ขัดขวางได้ ถ้ามี ลาดับ ความสาคัญ ของงานที่ เ ข้ามาขัดขวางส าคัญ กว่า
อย่างไรก็ตาม การรองรับการขัดขวางการทางานจะรับประกันสาหรับระบบที่มีการกาหนดงาน
แบบ Soft real-time system ส่ว นระบบที่ มี ก ารก าหนดงานแบบ Hard real-time system
จะต้ อ งรั บ ประกั น งานแบบเรี ย ลไทม์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ระยะเวลาที่ เ หลื อ อยู่ (Deadline
requirement) ด้วย
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รูปที่ 4 ตัวอย่างของ Priority-based Scheduling [38]
จากรูปที่ 4 สมมุติโปรเซส P2 มีความสาคัญมากกว่าโปรเซส P1 โดยที่ P1 ใช้เวลา
ในการประมวลผลงาน (Processing time) เท่ า กั บ 10 และโปรเซส P2 ใช้เ วลาในการ
ประมวลผลงาน (Processing time) เท่ากับ 35 เมื่อระบบทาการกาหนดงาน โปรเซส P2 จะ
ถูกทางานก่อน P1 ทุกครั้ง
2.3.2 Opportunistic Scheduling in Wireless Network [39]
Opportunistic Scheduling เป็นการจัดกาหนดการของงานโดยใช้ข้อมูลคุณภาพ
ของช่องทางการสื่อสาร ในรูปแบบของคุณภาพของการให้บริการ (Quality of Service) เป็น
ตัววัดผล เช่น จานวนผลลัพธ์ของปริมาณงาน (Throughput), ความล่าช้า (Delay), ความ
ผิดพลาดทางเวลา (Jitter) เป็นต้น เพื่อให้ตัวจัดกาหนดการ หาอัตราการส่งข้อมูลที่เหมาะสม
ที่สุด ให้แต่ละผู้ใช้งานในระบบ โดยที่ คาว่า “Opportunistic scheduling” ถูกนาเสนอเป็น
ครั้งแรกในงานวิจัย [39] ซึ่ง แสดงให้เ ห็นว่าการใช้ข้อมูลที่ มีความหลากหลายของผู้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการทาการกาหนดงานเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของการกาหนดงาน โดยที่ปกติ
แล้ว Opportunistic scheduling จะเลือกผู้ใช้ที่ มี ช่องสัญ ญาณที่ ดีที่สุด (Best Channel)
เพื่อใช้ทรัพยากรในระบบก่อนเสมอ ซึ่งด้วยรูปแบบนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ Max Rate scheduling
ประโยชน์ของ Opportunistic scheduling ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของผู้ใช้งานซึ่งเกิด
จากความบกพร่ อ งของช่ อ งสั ญ ญาณเช่ น ปรากฏการณ์ Fading และ ปรากฏการณ์
Multipath เป็นต้น จากงานวิจัยนี้ได้แบ่งกลุ่มของ Opportunistic scheduling เป็น 4 กลุ่ม
คือ Capacity, Quality of Service, Fairness และ Distributed scheduling ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 ประเภทของ Opportunistic Scheduling [39]
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยสาคัญ หรือบริบทสาคัญในเหตุการณ์ภัยพิบัติ,
พฤติก รรมของผู้ใช้ง านและผลกระทบของระบบที่ เ กิ ดขึ้นจริง ในเหตุก ารณ์ภัยพิบัติ , และการจัด
กาหนดการของข้อความที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.4.1 ปัจจัยสาคัญ หรือบริบทสาคัญในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Important factor in disaster)
จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัญหาในเหตุการณ์ภัยพิบัติที่สาคัญอย่างหนึ่ง
คือ ข้ อ มู ล ที่ เ กิ ด ขึ้นในพื้ นที่ ภัยพิบั ติมี ความส าคัญ มาก เพราะข้อมู ล เหล่านี้ จะถู ก ใช้อ ธิบ าย
เ ห ตุ ก า ร ณ์ (Disaster reporting), ต ร ว จ จั บ ห รื อ ป้ อ ง กั น ภั ย พิ บั ติ (Disaster
detection/prevention), ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Disaster response)เป็น
ต้น แต่ข้อมูลสาคัญเหล่านี้ มักจะไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากข้อความในช่วงภัย
พิบัติมีจานวนมาก และมีความยากในการคัดแยกข้อมูลที่ สาคัญ ดังนั้น ผู้ทาการวิจัยจึงทาการ
รวบรวมงานวิจัยที่ผ่านมา แสดงในตารางที่ 2 โดยใช้การพิจารณาข้อมูลสาคัญตามปัจจัยที่มีการ
ตระหนักถึงในช่วงภัยพิบัติ โดยสามารถแยกออกเป็น 4 ปัจจัยสาคัญหลักๆ คือ ความเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ภัยพิบัติ (Disaster-related), ความเกี่ยวเนื่องกับเวลา หรือความเร่งด่วน (Timeliness
or Urgency), ความเข้ า ใจผิ ด หรื อ ข่ า วลื อ (Misleading or Rumors), และความซ้ าซ้ อ น
(Duplication)
ตารางที่ 2 ปัจจัยทีส่ าคัญในเหตุการณ์ภัยพิบัติของงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
Year

2010

2010

2011

2011

Title
Survey of data management
and analysis in disaster
situations [9]
Self-Adaptive and TimeConstrained Data Distribution
Paths for Emergency Response
Scenarios [40]
Prioritizing Data in Emergency
Response based on Context,
Message Content and Role [26]
TRIAGE: Applying Context to
Improve Timely Delivery of
Critical Data in Mobile Ad Hoc

Disaster
Relevance

Disaster important factors
Timeliness,
Misleading,
Urgency
Rumors

×
×

Duplication

×
×

×

×

×

×
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2011

2012

2012
2012
2013
2013

2013

2013
2014

2014

2014

2014

Networks for Disaster Response
[25]
Natural Language Processing to
the Rescue: Extracting
‘Situational Awareness’ Tweets
during mass emergency [2]
The Role of Twitter during a
Natural Disaster: Case Study of
2011 Thai Flood [41]
Towards Context-Aware
Messaging for Emergency
Situations [28]
Tweet Classification Based on
Their Lifetime Duration [1]
AIDR: Artificial Intelligence for
Disaster Response [6]
CrisisTracker: Crowdsourced
Social Media Curation for
Disaster Awareness [30]
Dealing with Information
Overload When Using Social
Media for Emergency
Management: Emerging
Solutions [42]
Classifying Microblogs For
Disasters [8]
Measure of User Behavior
before and during Disaster
Congestion [37]
Network Adaptability from
Disaster Disruptions and
Cascading Failures [23]
Disaster Information Collection
with Opportunistic
Communication and Message
Aggregation [21]
Analysis of and Proposal for a
Disaster Information Network
from Experience of the Great
East Japan Earthquake [24]

×
×

×

×

×
×
×

×

×

×

×

×

×
×

×

×
×

×
×

×
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2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

Processing Social Media
Messages in Mass Emergency: A
Survey [32]
CrisisLex: A Lexicon for
Collecting and Filtering
Microblogged Communications
in Crises [4]
Coordinating Human and
Machine Intelligence to Classify
Microblog Communications in
Crises [3]
Tweedr: Mining Twitter to
Inform Disaster Response [5]
Social Haystack: Dynamic
Quality Assessment of CitizenGenerated Content during
Emergencies [33]
What to Expect When the
Unexpected Happens: Social
Media Communications Across
Crises [31]
Disentangling the Lexicons of
Disaster Response in Twitter [29]
TSum4act: A Framework for
Retrieving and Summarizing
Actionable Tweets During a
Disaster for Reaction [7]
Total

×

×

×

×

×
×

×

×
×

×

×

×

×

×
×

×

23

8

3

10

จากตารางที่ 2 พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ มุ่งเน้นในการพิจารณาปัจจัยความเกี่ยวข้องกับ
เหตุก ารณ์ ภัยพิ บั ติ (Disaster-related) เป็นจ านวน 23 งานวิจั ย ปัจ จัยรองลงมา คือ ความ
ซ้ าซ้ อ น (Duplication) และ ความเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ เวลา หรื อ ความเร่ ง ด่ ว น (Timeliness or
Urgency) เป็นจานวน 8 และ 10 งานวิจัย ส่วนปัจจัยที่มีความนิยมน้อยที่สุด คือ ความเข้าใจผิด
ต่อ ข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วลื อ (Misleading or Rumors) เป็ น จ านวน 3 งานวิจั ย ดั ง นั้ น เมื่ อ น ามา
วิเคราะห์จะเห็นว่า ปัจจัยความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ มีความสาคัญมากที่สุด เพราะถ้า
ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ ข้อมูลนั้นก็จะให้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับข้อมูล
ส่วนปัจจัยความเร่งด่วน และปัจจัยความซ้าซ้อน มักจะเป็นส่วนเพิ่มเติมให้กับงานวิจัยแบบแรก
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กล่าวคือ งานวิจัยใดมีการพิจารณาปัจจัยความเกี่ยวข้องกับเหตุก ารณ์ภัยพิบัติ ก็จะทาร่วมกั บ
ปัจจัยความเร่งด่วน หรือไม่ก็ปัจจัยความซ้าซ้อน เพื่อมุ่งเน้นไปในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ข้อมูลภัย
พิบัติที่ต้องการความช่วยเหลือ , ข้อความภัยพิบัติที่ ไม่ ซ้าซ้อน เป็นต้น ส่วนงานวิจัยที่เ น้นการ
พิจารณาความเข้าใจผิด หรือข่าวลือ ไม่ ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควร อันเนื่องมาจาก ในช่วง
ระยะเวลาภัยพิบัติ การตรวจสอบข่าวลือ มักจะเพิ่มความยุ่งยากให้กับระบบสารสนเทศภัยพิบัติ
และการค้นหาข่าวลือทาได้ยาก นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า งานวิจัยที่พิจารณาปัจจัยได้ครอบคลุม
ตั้งแต่ 3 ปัจจัยสาคัญขึ้นไป กล่าวคือ ปัจจัยด้านความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ, ปัจจัยความ
เร่งด่วนของข้อมู ล ปัจ จัยความซ้าซ้อนของข้อมู ล และความเข้าใจผิด หรือข่าวลือ รวมเข้าไว้
ด้วยกัน จะพบเฉพาะงานวิจัยแนวสารวจความต้องการ และความท้าทายของระบบสารสนเทศภัย
พิ บัติ และที ม กู้ ภั ย (Survey of requirement and challenge) แต่ ยัง ไม่ มี ง านวิจั ยใดที่ ส ร้า ง
ระบบสารสนเทศภัยพิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการได้จริง ด้วยเหตุนี้เอง งานวิจัยฉบับนี้จึงจะ
ทาการพิจารณาปัจจัยสาคัญในเหตุการณ์ภัยพิบัติให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ให้มากขึ้น
กว่างานวิจัยที่ผ่านมาช่วงค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (The Search and Rescue phase)
2.4.2 พฤติกรรมของผู้ใช้งานและผลกระทบของระบบให้บริการทีเ่ กิดขึ้นจริงในเหตุการณ์ภัยพิบัติ
- Measure of User Behavior before and during Disaster Congestion [37]
ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทาการประเมินพฤติกรรมของผู้ใช้ก่อนเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ และ
ระหว่างเกิ ดเหตุก ารณ์ภัยพิบัติ ด้วยมู ล เหตุที่ ว่า การแออัดของข้อมู ล (Congestion) ใน
เหตุการณ์ภัยพิบัติ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นผู้ให้บริการ (Provider) จาเป็นต้องจัดการ
กับปัญหานี้ โดยที่นอกจากที่ต้องระวังการพังทลายของทรัพยากรสื่อสารแล้ว ยังต้องระวัง
การเพิ่มขึ้นของข้อมูลที่เกิดจากผู้ใช้อีกด้วย บางผู้ให้บริการอาจจะจัดการโดยการเพิ่มจานวน
อุปกรณ์ให้มากขึ้น หรือ ในบางพื้นที่ผู้ให้บริการ อาจจะใช้โนดกลางที่เคลื่อนย้ายได้ ทาตัว
เสมือ นเป็นจุดเพิ่ มการบริก าร (Temporary base station) แต่วิธีก ารดังกล่าวก็ อาจจะมี
ค่าใช้จ่ายสูง จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้จะเป็นลักษณะที่ เชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตตลอดเวลา (Always-online) แต่ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันว่าจะเป็นส่วน
สาคัญ ที่ท าให้เ กิดความแออัดของข้อมูล เมื่ อเกิ ดภัยพิบัติหรือไม่ และพบว่าผู้ใช้จ ะท าการ
โทรศัพท์ หรือเข้าถึงเว็บไซด์ทันทีในระหว่างเกิดภัยพิบัติได้ เพราะว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ เป็นห่วง
สถานะความเป็นอยู่ของคนใกล้ชิด และต้องการข้อมูลเหตุการณ์ภัยพิบัติจ ากอินเตอร์เน็ต
หรือสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงสารวจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในช่วงภัยพิบัติ
ว่าผู้ใช้มีแนวโน้มในการใช้งานเป็นอย่างไร
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ในงานวิจัยนี้ได้ทาการสารวจพฤติกรรมของผู้ใช้ 2 วิธีการ คือ สัมภาษณ์เสียงผ่าน
โปรแกรมประยุก ต์ ท ดสอบ (Voice based application test) และท าการส ารวจโดยใช้
รูปแบบสารวจออนไลน์ (Web based survey and results) จากทั้งสองวิธีของการสารวจ
ในงานวิจัยนี้ พบว่า ผู้สารวจส่วนใหญ่ใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยปกติทุกวัน และเป็นสมาชิกของ
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดตามเหตุการณ์ ติดตามข่าวสาร รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด
ของตัวเองลงบนสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน และจากการสารวจการใช้งาน
ในช่วงเหตุการณ์ภัยพิบัติ พบว่า ผู้ใช้จะใช้งานโทรศัพท์ประมาณ 5-6 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา
สนทนาส่วนใหญ่ที่ 1 นาที และมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ เพื่อติดตาม
และรายงานสถานการณ์ด้วยตัวเอง ส่วนความต้องการของผู้ใช้จากฝั่งของผู้ให้บริการ ผู้ใช้ลง
ความเห็นว่า ในช่วงชั่วโมงแรกหลัง จากเกิดเหตุก ารณ์ภัยพิบัติ ผู้ให้บ ริก ารควรจะมี ก าร
ให้บริการโทรศัพท์ที่ครอบคลุม และสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามข่าว
คราวสถานะความอยู่รอดของสมาชิกในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิท นอกจากนี้ ผู้ใช้ส่วน
ใหญ่เน้นย้าว่า ผู้ใช้บริการเห็นด้วยกับการจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น เพื่อโทรศัพท์แบบพิเศษ
ในช่ วงที่ เ กิ ด ภัย พิ บั ติ การเข้ าใช้ง านอิน เตอร์เ น็ต อย่ างครอบคลุ ม รวมถึง การจั ดล าดั บ
ความสาคัญของข้อมูลในช่วงภัยพิบัติด้วย
จากงานวิจัยฉบับนี้ จะเห็นว่า ปัญหาของการแออัดของข้อมูลในเหตุการณ์ภัยพิบัติ
เป็นปัญหาหลัก เพราะผู้ใช้มีการใช้ง านจากผู้ให้บริก ารที่เ พิ่มขึ้นมากกว่าเดิม แต่ระบบไม่
สามารถให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพ ผู้ใช้ลงความเห็นว่าควรที่จะได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเพิ่มช่องทางพิเศษสาหรับการสื่อสารที่สาคัญ หรือการจัดลาดับความสาคัญของ
ข้อมูลนั่นเอง
- Network Adaptability from Disaster Disruptions and Cascading Failures
[23]
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้นาเสนอ พฤติกรรมของระบบเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติ และพฤติกรรมต่อเนื่องของระบบเครือข่ายหลังผ่านเหตุการณ์ภัยพิบัติ โดยภัยพิบัติ ใน
งานวิจัยฉบับนี้ ได้แบ่งประเภทของภัยพิบัติออกเป็น 2 ส่วน คือ ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ
(Natural disaster) ได้แก่ พายุ , ซึนามิ , แผ่นดินไหว เป็นต้น และภัยพิบัติที่ เ กิ ดจากการ
กระท าของมนุษย์ (Human-made disaster) ได้แก่ เหตุก ารณ์จู่โ จมตี 9/11 เป็นต้น ซึ่ง
เหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าว ส่งผลกับระบบบริการเครือข่าย (Network services) เป็นระยะ
หลายๆสัปดาห์ และเป็นอุปสรรคต่อทีมกู้ภัยอีกด้วย อีกทั้ งวิธีแก้ปัญหาที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มี
การใช้วิธีป้องกันระบบเครือข่าย หรือระบบเตือนภัยพิบัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว แต่
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ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับ เหตุการณ์ผิดพลาดต่อเนื่องหลังจากเกิดเหตุ การณ์ภัยพิบัติ
(Cascading failures) เพราะงานวิจัยที่ผ่านมาไม่มีการมุ่งเน้นในประเด็นนี้ ดังนั้น งานวิจัย
ฉบับนีจ้ ึงนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแบบใหม่ คือแนวทางเพิ่มเสถียรภาพ และสามารถอยู่
รอดให้ กั บ เครือ ข่า ย (A novel robust survivability method) โดยที่ ก ารท าให้ ร ะบบมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การคานึงถึงความต่อเนื่องของความผิดพลาดหลังจากเกิดเหตุการณ์
มี ความส าคัญ มาก เช่น วิ ธีก ารปรับ เปลี่ยนทรัพยากรของระบบเครือข่ าย (Re-arrange
network resources) และวิธีการรักษาตัวได้ด้วยตัวเองของระบบ (Self-healing) รวมถึง
การออกแบบวิธีการเมื่อช่องทางในระบบมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ
(Network adaptability) อย่างไรก็ตาม นอกจากต้องพึงระวังผลกระทบกั บ ตัวระบบแล้ว
(Network connection) การพึงระวัง กับ ตัวข้อมู ลในระบบ (Content connectivity) ก็
สาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะการเพิ่มขึ้นของข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมบางอย่างของระบบไป จึงมีความจาเป็นอย่างมากที่จะต้อง ไม่เกิดการสูญหายของ
ข้อ มู ล และการบริก ารที่ ส าคัญ (Critical content/services) รวมถึง ความปลอดภัยของ
ข้อมูลอีกด้วย
การเตรียมการ และการปรับเปลี่ยนระบบในเหตุการณ์ภัยพิบัติของงานวิจัยนี้ได้
นาเสนอแนวทางแก้ไขเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก คือ การเตรียมการปกติของการรับมือกับ
เหตุการณ์ภัยพิบัติ (Normal Preparedness) เป็นระยะที่ผู้ให้บริการจะต้องเตรียมการรับมือ
กับภัยพิบัติโดยปกติ โดยใช้วิธีทางที่จาเป็นเพื่อลดการพังทลายของระบบ และการปกป้อง
ข้อมูลสาคัญไม่ให้เกิดการสูญหาย วิธีแก้ปัญหาในระยะนี้จาเป็นต้องใช้ข้อมูลประเมินความ
เสียง (Risk information) เข้ามาเป็นปัจจัยในการหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้น , ระยะที่สอง
คือ เพิ่มเติมการเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Enhanced Preparedness) เป็น
ระยะที่ใช้วิธีการคาดหมายเหตุการณ์ (Predict) ถ้าเหตุการณ์เหล่านั้นสามารถคาดการณ์ได้
ระบบก็ ควรจะหลีก เลี่ยงการติดตั้ง ทรัพยากรเครือข่ายในพื้นที่ ที่ จะเกิ ดภัยพิบัติขึ้น และ
กระจายข้อมูลสาคัญไปยังแหล่งปลอดภัย, ระยะที่สาม คือ การปฏิบัติหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ
(Post-Disaster actions) เป็นระยะที่มีข้อจากัดของทรัพยากร เพราะทรัพยากรของระบบได้
พังทลายไปกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ หรือระบบใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ การให้บริการจึงมี
การลดประสิท ธิภาพลง (Degrade service) ดัง นั้นคุณสมบัติส าคัญ ในระยะนี้คือ การที่
ระบบสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ (Self-healing) อันจะทาให้ลดผลกระทบของระบบจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติได้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของระบบให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้
(Adaptability) เช่น การอนุญาตให้เฉพาะข้อมูลที่สาคัญสื่อสารได้เท่านั้น เป็นต้น
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2.4.3 การจัดกาหนดการของข้อความที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ
- การจัดกาหนดการของความสาคัญในระบบ TRIAGE [25]
ระบบ TRIAGE เป็ น ระบบตอบสนองภั ย พิ บั ติใ นสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น (Disaster
Emergency Response) ที่มีการจัดการความแออัดของข้อมูลในเครือข่ายเฉพาะกิจ (Adhoc network) โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ ลดระยะการส่งล้าช้าของข้อมูล (Delay) ที่ถูกส่งเข้า
มาในระบบไปหาทีมกู้ภัย และบุคคลใกล้ชิด การพัฒนาของระบบ TRIAGE ประกอบด้วย 3
กระบวนการ คือ การควบคุมบัฟเฟอร์ในระบบแบบ Proactive buffer monitoring, การ
หลี ก เลี่ ย งความแออั ด ของข้ อ มู ล แบบ Hop-by-hop and centralized congestion
avoidance, และการปรับเปลี่ยนอัตราส่งของผู้ส่งในระบบแบบ feedback โดยใช้ บริบ ท
ของข้อมูล และความสาคัญของข้อมูล
ขั้นตอนการทางานของระบบ TRIAGE แสดง ดังรูปที่ 6 เริ่มต้นด้วย ทีมกู้ภัยส่งข้อมูล
และบริบทของข้อ มูล ไปยังผู้รับ อัตราการส่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามลักษณะปรกติ ของ TCP
โปรโตคอล โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราการส่งข้อมูล เมื่อจานวนของข้อมูลในระบบเริ่มมาก
ขึ้น ช่องทางส่งข้อมูลเริ่ม เกิดปัญ หาแออัดของข้อมู ล (Congestion) ระบบ TRIAGE จะท า
การตรวจจับระดับของความแออัดของข้อมูล จากขนาดของคิวในระบบ เมื่อระบบตรวจจับ
ได้ว่า เกิดการแออัดขึ้น ระบบจะทาการหลีกเลี่ยง โดยปรับเปลี่ยนอัตราการส่งข่อมูลของผู้ส่ง
2 วิธีการ คือ วิธี Hop-by-Hop congestion control เพื่อควบคุมบางส่วนของระบบ และ
วิธี Centralized congestion avoidance เพื่อควบคุมทั้งระบบ หลังจากนั้น ระบบจะมีการ
พิจ ารณาระดับ ความส าคัญ ข้อมู ล (Critical data prioritization) โดยใช้บ ริบ ทของข้อมู ล
และระดั บ สถานะความแออั ด ของผู้ ส่ ง เป็ นเกณฑ์ ซึ่ ง ส่ ว นนี้ เ อง ผู้ รั บ จะคานวณระดั บ
ความส าคัญของข้อ มูล (Critical packet level) พร้อมทั้งอัตรา Feedback ของโนดกลาง
(Intermediate node) แล้วจึง ส่ง ไปให้ผู้รับ ผ่านทางข้อ ความตอบกลับ (Acknowledge
message) หลังจากผู้ส่งได้รับระดับความสาคัญของข้อมูล และอัตรา Feedback ของโนด
กลางแล้ว ผู้ส่งจะทาการปรับเปลี่ยนอัตราการส่งข้อมูล เพื่อลดระดับการแออัดของข้อมูล
ภายในระบบในรอบถัดไป พร้อมทั้งส่งระดับความสาคัญของข้อมูลที่ได้ ไปให้ โนดกลางเพื่อ
เรียงลาดับความสาคัญ
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รูปที่ 6 ขั้นตอนการทางานของระบบ TRIAGE [25]
เนื่องจากงานวิจัยนี้ขาดส่วนของการสรุปผล ดังนั้นจึงไม่สามารถทราบได้ว่างานนี้
ประสบความสาเร็จเพียงใด จากการประเมินโดยผู้จัดทาโดยพิจารณา ขั้นตอนการทางาน
ข้างต้น ระบบ TRIANGE ควรจะประสบความสาเร็จกับข้อมูลที่มีความสาคัญ เพราะมีการจัด
เรี ย งล าดั บ ความส าคัญ ที่ โ นดกลาง อย่า งไรก็ ต าม เนื่อ งจากบริบ ทที่ ใช้ ใ นการก าหนด
ความสาคัญของงานวิจัยนี้ ไม่เป็นที่ปรากฏชัดเจน บริบทส่วนใดที่สาคัญในช่วงเวลาใดบ้าง ซึ่ง
ต่างจากงานวิจัยฉบับ นี้ที่ ได้ร ะบุ บ ริบ ทที่ ส าคัญ ทั้ ง 3 บริ บ ทอย่างชั ดเจน อีก ทั้ ง งานวิจั ย
ดังกล่าวขาดการทดลองกับชุดข้อมูล และสภาพแวดล้อมที่เสมือนในเหตุการณ์ภัยพิบัติจริง
ซึ่ง ต่างจากงานวิจัยฉบับนี้ที่ ได้ใช้ชุดข้อมู ล ภัยพิบัติจ ริง (CrisisLexT6) และแบนด์วิดท์ ที่ มี
พื้นฐานมาจากภัยพิบัติจริงมาทาการทดลอง
- Adaptive QoS scheduling in wireless cellular network [43]
งานวิจัยนี้ นาเสนอการจัดก าหนดการของข้อมู ลในช่องสัญ ญาณไร้สาย รูปแบบ
Opportunistic scheduling ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Multiple objective QoS โดยใช้คุณภาพของ
การบริการในช่องสัญญาณ (Quality of Services) หรือ 3 คุณลักษณะ ได้แก่ Throughput,
Delay และLoss มาเป็นตัวกาหนดว่า ข้อมูลใดในช่องสัญญาณควรจะถูกส่งออกไปก่อน หรือ
หลั ง ส่ ง ผลให้ แ นวทางดั ง กล่ า ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ใ นเชิ ง Quality of Services ของ
ช่อ งสั ญ ญาณ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารก าหนดตั วชี้ วั ด ใหม่ (Metric) เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของข้อมูลที่ชื่อว่า QoS Deviation และนาเสนอ 2 ขั้นตอนวิธี เพื่อควบคุมข้อมูล
ใ น ร ะ บ บ คื อ Biggest QoS Deviation First (BQDF) แ ล ะ Adaptive QoS Deviation
Control (AQDC) โดยขั้นตอนวิธีแ รก เป็นการเลือกงานที่ มี ล าดับ ของการเบี่ยงเบนของ
คุ ณ ลั ก ษณะ QoS มากที่ สุ ด ส่ ง ไปก่ อ นเสมอ ซึ่ ง วิ ธี นี้ ส ามารถลดข้ อ มู ล ที่ มี ก ารละเมิ ด
คุณลักษณะของ QoS ได้อย่างดี แต่ยังมีข้อจากัดอยู่ เพราะไม่ได้นาปัญหาบางอย่างมาเป็น
ส่วนประกอบ เช่น ปัญหา Fading ในช่องสัญญาณไร้สาย, ปัญหา Multipath effect เป็น
ต้น ส่งผลให้เมื่อนามาใช้ในช่องสัญญาณไร้สายที่มีปัญหาจะด้อยประสิทธิภาพลง ส่วนขั้นตอน
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วิธีที่สอง เป็นการต่อยอดของวิธีแรก โดยมีการคานึงถึงปัญหาในช่องสัญญาณไร้สายก่อนที่จะ
มีก ารจัดล าดับ ความส าคัญ ดังนั้นวิธีนี้จึง มี ป ระสิท ธิภาพมากกว่าวิธีแรก เมื่ อนามาใช้ใน
ช่อ งสัญ ญาณที่ มี ปัญ หาดั ง ที่ ก ล่ าวไปข้ างต้น นอกจากนี้ งานวิจัยได้ท าการเปรีย บเที ย บ
ประสิ ท ธิ ภ าพกั บ วิ ธี ทั่ ว ไป เช่ น Max Rate scheduling, Shortest Remaining Time
Scheduling อีกด้วย
ตัวชี้วัด QoS Deviation เป็นตัวชี้วัดของการจัดลาดับความสาคัญของงานวิจัยชิ้นนี้
โดยทาการพิจารณาคุณลักษณะเด่นและเป็นที่นิยมของ QoS คือ Throughput, Delay และ
Loss แล้วนาทั้ ง 3 คุณลักษณะนี้มาท าการให้น้าหนัก ความส าคัญ ในลักษณะที่ เท่ าๆกั นใน
ปริภูมิ 3 มิติ ซึ่งเรียกว่า QoS Cube ดังรูปที่ 7 ดังนั้น ในแต่ละข้อมูลที่เข้ามายังระบบ จะถูก
การคานวณจุดในปริภูมิ 3 มิติ ซึ่งเรียกว่า QoS Work Point โดยเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งหมด
ของข้อมูลอยู่ในคิวประมวลผล ดังนั้นจุดที่เป็นจุดเหมาะสมที่สุดในระบบคือ (1,1,1) เรียกจุด
นี้ว่า QoS Efficient Work Point หลังจากนั้นระบบจะทาการคานวณระยะห่างระหว่างจุด
QoS Work Point และ QoS Efficient Work Point โดยวิ ธี ยู ค ลิ ด (Euclidean distant)
เพื่อเรียงลาดับหาข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป

รูปที่ 7 The QoS Cube [43]
ค่า QoS Deviation ที่เป็นไปได้จะมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็นบวกและลบ โดย
ที่ ลั ก ษณะที่ เ ป็ น บวกหมายถึ ง ข้ อ มู ล นั้ น มี ก ารละเมิ ด 3 คุ ณ ลั ก ษณะของ QoS (QoS
Violation) โดยที่ ระดับ ของการละเมิ ดคือขนาดของค่านี้ ส่วนลัก ษณะที่ เป็นลบหมายถึง
ข้อมูลนั้นไม่มีการละเมิด 3 คุณลักษณะของ QoS (QoS Guarantee) โดยที่ระดับก่อนที่จะ
ละเมิด (Tolerable penalty) คือขนาดของค่านี้นั่นเอง
ขั้นตอนวิธี Biggest QoS Deviation First (BQDF) เป็นการจัดลาดับข้อมูลโดยเลือก
ค่า QoS Deviation ที่ม ากที่ สุดก่อนเสมอ โดยที่ จุดมุ่ง หมายของการจัดล าดับแบบนี้ คือ
ต้องการลดการละเมิดของข้อมูลในระบบออกไป ซึ่งเป็นการให้ความสาคัญกับข้อมูลที่มีความ
เร่งด่วน (Urgent flow) เป็นสาคัญนั่นเอง
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ขั้นตอนวิธี Adaptive QoS Deviation First (AQDC) เป็นการจัดลาดับข้อมูลที่ต่อ
ยอดจาก BQDF ซึ่งพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นในช่องสัญญาณเพิ่มขึ้นด้วย AQDC จะใช้วิธีเลือก
ข้อมูลจานวนหนึ่งในระบบที่มี QoS deviation สูงสุด จากค่า Threshold เริ่มต้น โดยข้อมูล
เหล่านี้จะถูกเรียกว่า Candidate จากนั้นจึง ทาการจัดลาดับของ Candidate เพื่อส่งออก
ก่อนหลัง หลังจากส่ง Candidate ออกจากระบบไปหมดแล้ว จึงค่อยเพิ่มค่า Threshold ที่
ถูก คานวณขึ้นใหม่ เพื่ อ ทาการเลือก Candidate ใหม่ อย่างไรก็ ตาม ถ้าไม่ ส ามารถเลือก
Candidate ได้อีกต่อไป ระบบจะทาการส่งแบบ Best effort แทน
เนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเหตุการณ์ในงานวิจัยนี้ การ
นารูปแบบของ BQDC และ AQDC ที่ใช้ในเหตุการณ์ปกติมาใช้โดยตรง อาจจะไม่สามารถ
ปรับ เปลี่ ยนพฤติก รรมของระบบให้ มี ป ระสิท ธิภาพเพี ยงพอต่อ เหตุ ก ารณ์ภัย พิบัติ เช่ น
งานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้มีการนาปัจจัยสาคัญของข้อมูล หรือ เนื้อหา (Content) มาพิจารณา เช่น
ปัจจัยความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ , ความเร่งด่วน และความซ้าซ้อน ส่งผลให้ระบบ
สารสนเทศภัยพิบัติอาจจะละทิ้งข้อความที่สาคัญ
- Dynamic Multilevel Priority Packet Scheduling Scheme for WSN [44]
งานวิจัยชิ้นนี้นาเสนอ Dynamic multilevel Priority Packet Scheduling สาหรับ
เครือข่าย WSN ซึ่งข้อมูลในเครือข่ายถูกจาแนกออกเป็น 2 แบบ คือ Non Real time และ
Real time งานวิ จั ยน าเสนอการแบ่ง คิว เก็ บ ข้ อมู ล ออกเป็ น 3 คิว คือ Real time data
packet Queue, Non Real time data packet Queue ที่ รั บ มาจากโนดอื่ น ๆในระบบ,
และ Non Real time data packet Queue ที่มาจากโนดตัวเอง เพื่อจัดระบบการทางานใน
เครื อ ข่ าย WSN โดยการก าหนดรู ป แบบคิ ว ดั ง กล่ า ว ท าให้ Intermediate nodes จะ
ประกอบด้ ว ย 3 คิ ว และ leaf nodes จะประกอบด้ ว ย 2 คิ ว ในโครงสร้ า งล าดั บ ขั้ น
(Hierarchical structure) จากแต่ละ hop ถึง Base station โดยที่โนดที่ต่างลาดับกัน จะส่ง
เพ็กเก็ดแบบ TDMA ซึ่งถูกกาหนดให้ Real time data packet Queue มีลาดับความสาคัญ
สูงสุด, ตามด้วย Non Real time data packet Queue ที่รับมาจากโนดอื่นๆในระบบ, และ
Non Real time data packet Queue ที่ ม าจากโนดตัวเอง นอกจากนี้ Real time data
packet Queue สามารถระงั บ การท างานของคิ ว อื่ น ๆที่ มี ล าดั บ ความส าคั ญ น้ อ ยกว่ า
(Preemptive) และNon Real time data packet Queue สามารถระงับการทางานด้วยกัน
เอง ถ้ามีการรอเป็นระยะเวลานาน ดังรูปที่ 8
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รูปที่ 8 ตัวอย่างการทางานของ Dynamic Multilevel Priority Scheduling [44]
เนื่ อ งจากงานวิ จัย นี้ เ ป็ น ตัว อย่ า งลั ก ษณะหนึ่ ง ของการท า Multilevel Priority
Scheduling ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Dynamic) และมุ่ง ประเด็นไปที่ การ Trade-off
ของความสาคัญ (Priority), ความเที่ยงธรรม (Fairness) ของระบบ จึงมีประสิทธิภาพดีกว่า
แบบมาก่ อ นท าก่อ น (FCFS) และMulti-level priority แบบทั่ วไป แต่อย่างไรก็ ตาม การ
ทางานดังกล่าว จะมีข้อจากัด เมื่อนาไปใช้ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ เนื่องจากข้อมูลที่เข้ามาใน
ระบบในช่วงเหตุการณ์ภัยพิบัติถือได้ว่าเป็นข้อมูล Real time ทั้งหมด และในเหตุการณ์ภัย
พิบัติ ข้อมูล Real-time จะมีลาดับความสาคัญที่ไม่เท่ากันอีกด้วย ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึง
พิจารณาการแยกข้อมูลแบบ Real-time ตามลาดับความสาคัญในเหตุการณ์ภัยพิบัติ
2.4.4 เปรียบเทียบการเลือกบริบทความสาคัญของการจัดกาหนดการในเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ตารางที่ 3 แสดงความแม่นยาในการคัดแยกข้อมู ลสาคัญในพื้นที่ภัยพิบัติ ซึ่งจะพบว่า
งานวิจัยที่พิจารณาข้อมูลสาคัญโดยใช้บริบทเดียว ทั้งหมดใช้บริบทความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ภัยพิบัติเป็นเกณฑ์ มีความแม่นยาตั้งแต่ 73% - 86% ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความแม่นยา 70% ขึ้นไป
ส่วนงานวิจัยที่ พิจารณาข้อมูล สาคัญโดยใช้หลายบริบท มี ความแม่ นยา 35% - 74% และยัง มี
ข้อจากัด ทั้งด้านความครอบคลุมของบริบทที่สาคัญในเหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัย
นี้ ที่มีการพิจารณาข้อมู ลสาคัญ โดยใช้บริ บทที่ ครอบคลุม และทดสอบกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่
หลากหลาย ซึ่งมีความแม่นยาในการวิเคราะห์โดยใช้บริบทความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ
เป็นเกณฑ์ และหลายบริบทเป็นเกณฑ์ ที่ 95% และ 85% โดยเฉลี่ย

×
×

งานวิจยั ฉบับนี
(วิเคราะห์เฉพาะบริบทความเกี่ยวข้อง)

×

From 8 Disaster events : Earthquake in Christchurch,
Cyclone Yasi in Queensland, Queensland floods, Severe
bushfires in Victoria, Earthquake in Melbourne, Fire in
Diamant Hotel in Canberra, York the floods, Hurricane Sandy
From 6 Disaster events : West Texas Explosion, Alberta
Floods, Boston Bombings, Sandy Hurricane, Queensland
Floods, Oklahoma Tornado

Joplin tornado in 2011

Earthquake in Pakistan in 2013

From 12 disaster events that occurred in North America

Accuracy

Accuracy

Precision

AUC

Accuracy

×
×
×

Accuracy

From 6 Disaster events : West Texas Explosion, Alberta
Floods, Boston Bombings, Sandy Hurricane, Queensland
Floods, Oklahoma Tornado

ตัวชีวัด
(Metric)
Accuracy

ความถูกต้อง (Correction)
เหตุการณ์ภัยพิบตั ิ
(Disaster event)
From 3 Disaster events : Red River Floods, Oklahoma
Grassfires, Earthquake in Haiti

บริบท (Context)
เร่งด่วน
ซา้ ซ้อน
(Urgency) (Duplication)

×

เกี่ยวข้อง
(relevancy)

Classifying Microblogs For Disasters [8]

Natural Language Processing to the
Rescue: Extracting ‘Situational
Awareness’ Tweets during mass
emergency [2]
CrisisLex: A Lexicon for Collecting and
Filtering Microblogged
Communications in Crises [4]
Tweedr: Mining Twitter to Inform
Disaster Response [5]
AIDR: Artificial Intelligence for Disaster
Response [6]
TSum4act: A Framework for Retrieving
and Summarizing Actionable Tweets
During a Disaster for Reaction [7]

ชือ่ ระบบ / งานวิจัย (System/Research)

95%

73%

75%

80%

86%

85%

78%

ค่าประสิทธิภาพ
(Value)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการเลือกบริบทความสาคัญของการจัดกาหนดการในเหตุการณ์ภัยพิบัติ และความแม่นยาในการคัดเลือกข้อความสาคัญ
-พิจารณาข้อความสาคัญโดยใช้บริบทเดียว
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×
×
×

Coordinating Human and
Machine Intelligence to Classify
Microblog Communications in
Crises [3]

งานวิจยั ฉบับนี
(วิเคราะห์ทั้ง 3 บริบท)

เกี่ยวข้อง
(relevancy)

Tweet Classification Based on
Their Lifetime Duration [1]

ชื่อระบบ / งานวิจยั
(System/Research)

-พิจารณาข้อความสาคัญโดยใช้หลายบริบท

×

×

เร่งด่วน
(Urgency)

บริบท (Context)

×

×

ซา้ ซ้อน
(Duplication)

AUC

Accuracy

From 6 Disaster events : West Texas Explosion,
Alberta Floods, Boston Bombings, Sandy Hurricane,
Queensland Floods, Oklahoma Tornado

Accuracy

From 3 disaster events : Joplin tornado, Hurricane
Sandy, Oklahoma Tornado

During April 8 2012 to April 14 2012.

ความถูกต้อง (Correction)
เหตุการณ์ภัยพิบตั ิ
ตัวชีวัด
(Disaster event)
(Metric)

85%

74%

35%

ค่าประสิทธิภาพ
(Value)
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บทที่ 3
ขั้นตอนการจัดกาหนดการของข้อความสาคัญสาหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ในบทที่ 3 จะประกอบด้วย 5 ส่วน คือ การพิจารณาบริบทที่สาคัญสาหรับเหตุการณ์ภัยพิบัต,ิ
ระบบต้นแบบที่ใช้ในงานวิจัย , นิยาม และสมมุติฐานของงานวิจัย , ขั้นตอนการจัดกาหนดการของ
ข้อความสาคัญ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การพิจารณาบริบททีส่ าคัญสาหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติ
จากการทาการสารวจจากความต้องการ และความท้าทาย (Requirement and Challenge) ใน
ระบบสารสนเทศภัยพิบัติของงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ช่วงระยะกู้ภัยพิบัติและระยะฟื้นฟูภัยพิบัติ มี
ความต้องการในด้านการแยกแยะข้อมูลที่มีความสาคัญออกจากข้อมูลไม่สาคัญ , ต้องการแก้ปัญหา
ข้อมูลล้น (Overflow) อันเนื่องมาจากความถี่ของข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น และต้องการลด
จานวนข้อ มู ลที่ เ ป็นข้อ มู ลเท็ จ หรือข่าวลือ (Misleading and Rumors) นอกจากนี้ ยัง พบว่าช่วง
ระยะเวลาดัง กล่าว มี ความเกี่ ย วข้องกั บ ช่ วงเวลาสู ง (Timeliness) เพราะข้อมู ล ที่ เ กิ ดขึ้นในช่ว ง
ระยะเวลาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์
จากตารางที่ 2 พบว่า งานวิจัยที่ผ่านมา ได้คานึงถึงปัจจัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัย
พิบัติ (Disaster-related) จานวน 23 งานวิจัย งานวิจัยมีการคานึงถึงปัจจัยความเกี่ยวเนื่องกับเวลา
หรือความเร่งด่วนของข้อมูล (Timeliness or Urgency) จานวน 8 งานวิจัย งานวิจัยมีความต้องการ
ลดบริบทซ้าซ้อนของข้อมูล (Duplication) จานวน 10 งานวิจัย และงานวิจัยมีความต้องการลดบริบท
ข้อมูล เท็ จ หรือข่าวลือ (Misleading or Rumors) จานวน 3 งานวิจัย เนื่องจากปัจ จัยเหล่านี้เ ป็น
สิ่งจาเป็นในช่วงระยะกู้ภัยพิบัติและระยะฟื้นฟูภัยพิบัติ ดังนั้น ข้อมูลที่มีความสาคัญในช่วงระยะเวลา
ดัง กล่าว จึงต้องสอดคล้อ งกั บ ปัจ จัยเหล่านี้ด้วยเช่นกั น โดยสรุป แล้ว จะพบว่า งานวิจัยที่ ผ่านมา
ต้องการเพิ่มความสาคัญของข้อมูลในบริบทที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ และข้อมูลที่มี บริบทความเร่งด่วน
แต่ต้องการลดความสาคัญของข้อมู ลที่ มีบ ริบทเป็นข่าวลือ และข้อมูล ที่มี บริบ ทซ้าซ้อน ดัง นั้น ใน
งานวิจัยชิ้นนี้จะทาการพิจารณาบริบทที่จาเป็น ออกเป็น 3 บริบทสาคัญหลัก ดังนี้
3.2.1 บริบทความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Disaster-related context)
บริบทความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุดในเหตุการณ์
ภัยพิ บัติ ดัง จะเห็นได้จ ากมี งานที่มุ่ งเน้นศึกษาจานวนมาก เพราะในบริบทภัยพิบัติ นั้นมีความ
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติโดยตรง ดังนั้น เนื้อหาของบริบทภัยพิบัติจึงเป็นสิ่งจาเป็น และขาด
ไม่ได้ ในระบบ Situation Awareness, Disaster report, ทีมงานกู้ภัย หรือแม้แต่ผู้คนในพื้นที่
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ภัยพิบัติเ อง ที่จาเป็นต้องทราบบริบทเหล่านี้ด้วย ตัวอย่างของข้อความที่มีบ ริบทเกี่ยวข้องกั บ
เหตุการณ์ภัยพิบัติ แสดงดังตารางที่ 4 (ตัวหนา หมายถึง คาที่มีบริบทที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัย
พิบัต)ิ
ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างข้อความทีม่ ีบริบทความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ
I'm at Frankenstorm Apocalypse - Hurricane Sandy w/ @cherryred23
http://t.co/4fWbA8Qi
sandy is a weak name for a hurricane
I need to find something productive to do during this hurricane
RT @murter95: These hurricane sandy tweets aren't even funny
Hurricane in New York. World Series riots in San Fran. Colorado?
3.2.2 บริบทความเร่งด่วน (Urgent context)
บริบทความเร่งด่วน เป็นสิ่งจาเป็นในช่วงระยะกู้ภัยพิบัติและระยะฟื้นฟูภัยพิบัติ เพราะ
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับโอกาสของการรอดชีวิต (Survivability) ของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ [34] นอกจากนี้ จากรูปที่ 9 พบว่า ช่วงระยะกู้ภัยพิบัติและระยะฟื้นฟูภัย
พิบัติ จะให้ความสาคัญกับเวลา (Time dependency) มากกว่าช่วงอื่นๆ เนื่องจากช่วงดังกล่าว
ต้องการข้อมูลที่สามารถตอบสนองได้ (Action) [7] ยกตัวอย่างเช่น ความเร่งด่วนของข้อมูล มี
ความสาคัญอย่างมากต่อทีมกู้ภัย ดังนั้น ทีมงานกู้ภัยจะพิจารณาข้อมูลที่มีความเร่งด่วนเป็นอันดับ
แรก ก่อนที่จะส่งทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือยังสถานการณ์นั้นๆ ถ้าทีมกู้ภัยไม่พิจารณาความเร่งด่วน
ของข้อความเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ การเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็จะขาดประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริบทความเร่งด่วนไม่ได้จากัดเฉพาะที มกู้ภัยเท่านั้น ผู้ประสบภัยเองก็จ าเป็นต้อง
พิจารณาความเร่งด่วนของข้อความเป็นตัวตัดสินใจ ในสถานการณ์ต่างๆด้วย เช่น การหาที่หลบ
ภัย, สถานะปัจจุบันของครอบครัว, รายงานภัยพิบัติ เป็นต้น

รูปที่ 9 แสดงช่วงระยะเวลาของการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ และ Time dependency [45]
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ด้วยเหตุนี้ ความส าคัญ ของข้อความในด้านความเร่ง ด่วนจึง เป็นสิ่ ง จ าเป็น ยิ่ง ความ
เร่ง ด่ว นของข้ อ ความมากขึ้น เท่ าใด ความส าคัญ ของข้อ ความก็ ม ากขึ้น เท่ านั้น ตัวอย่ างของ
ข้อความที่มีบริบทเร่งด่วน แสดงดังตารางที่ 5 (ตัวหนา หมายถึง คาที่มีบริบทความเร่งด่วน)
ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างข้อความทีม่ ีบริบทความเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ
Storms is a coming. Be safe people.
Just felt my house move!!!
UPDATE 7-Threat of Hurricane Sandy grows as it targets US East Coast Reuters
Hurricane Sandy is coming! God bless zone A;) @ Sea Gate Residence
http://t.co/XcxcMV4G
Power officials now say Hurricane #Sandy could impact 60 million people.
http://t.co/XEYNBgW0
3.2.3 บริบทความไม่ซ้าซ้อนของข้อความ (Non-Duplication/Unique context)
จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ความซ้าซ้อนของข้อความ (Duplication Message) เป็น
ปัญหาหนึ่งสาหรับการรวบรวมข้อความในเหตุการณ์ภัยพิบัติ เพราะนอกจาก ข้อความซ้าซ้อนที่มี
จานวนมากส่งผลให้ข้อความในช่องสัญญาณล้น (Overflow) แล้ว ข้อความดังกล่าวยังทาให้เกิด
ความสั บ สน (Misleading) ด้ วย ยกตัว อย่ างเช่น ข้ อความ Retweet ของสื่ อสั ง คมออนไลน์
Twitter ท าให้ข้อ ความส าคัญ อื่ นๆ เช่น ข้อความร้อ งขอความช่ วยเหลือ (Victim request),
ข้อ ความสถานะความอยู่ร อด (Victim status), ข้อความแจ้ง เหตุ (Reporting) เป็นต้น ถูก ลด
จานวนลงไปในเหตุก ารณ์ภัยพิบัติ ท าให้ข้อความเหล่านี้ไม่ สามารถส่ง ออกไปยัง ผู้รับ ได้ [46]
ดังนั้น การพิจารณาเฉพาะข้อความที่ไม่ซ้าซ้อน จึงจาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงระยะ
กู้ภัยพิบัติและระยะฟื้นฟูภัยพิบัติ เพราะแบนด์วิดท์ในช่องสัญญาณมีน้อย แต่จานวนข้อความมี
ปริมาณมาก
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3.2 นิยาม และสมมุติฐานของงานวิจัย
นิยามและสมมุติฐานของงานวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
1. กาหนดให้ แบนด์วิดท์ที่ผู้ใช้ต้องการทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง จะแทนด้วย Br (t) คานวณ
จาก
n

Br (t) = ∑ Bri (t)
i=1

โดยที่ n คือ จานวนข้อความทั้งหมดในพื้นที่ภัยพิบัติ ณ เวลา t
Bri (t) คือ แบนด์วิดท์ของข้อความลาดับที่ i ในพื้นที่ภัยพิบัติ ณ เวลา t
2. กาหนดให้ แบนด์วิดท์ ช่องสัญญาณทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง จะแทนด้วย Ba (t) คานวณ
จาก
n

Ba (t) = ∑ Bai (t)
i=1

โดยที่ n คือ จานวนช่องทางสื่อสารทั้งหมดในพื้นที่ภัยพิบัติ ณ เวลา t
Bai (t) คือ แบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณที่ i ในพื้นที่ภัยพิบัติ ณ เวลา t
3. กาหนดให้ ลักษณะการสื่อสารข้อความในพื้นที่ภัยพิบัติ มี 2 ระยะ ดังนี้
a. ช่วงระยะก่อนเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Pre disaster period) หรือ Mitigation และ
Preparedness phase จะมีลักษณะ
Br (t) < Ba (t)
b. ช่วงระยะหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Post disaster period) หรือ Response และ
Recovery phases จะมีลักษณะ
Br (t) ≥ Ba (t)
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4. กาหนดให้ ข้อความส่งออก (Sending message) ทั้งหมดในพื้นที่ภัยพิบัติ แทนด้วย M โดย
ที่
M = {mi | i = 1,2,3, … , n}
โดยที่ mi คือ ข้อความส่งออกลาดับที่ i
n คือ จานวนข้อความส่งออกทั้งหมดในพื้นที่ภัยพิบัติ
5. กาหนดให้ ข้อความมีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้
a. ข้อความเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติและเร่งด่วน หรือ Critical message แทนด้วย MC,
b. ข้อความภัยพิบัติ หรือ Disaster-related message แทนด้วย MD,
c. ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ หรือ Non-disaster-related message
แทนด้วย MN
ดังนั้น
M = MC ∪ MD ∪ M N
6. กาหนดให้ ข้อความส่งออกไปสาเร็จ (Successful sending message) ทั้งหมดในพื้นที่ภัย
พิบัติ แทนด้วย M′ โดยที่
M′ = M′C ∪ M′D ∪ M′N
M′ ⊆ 𝑀
7. กาหนดให้ ประเภทของข้อความในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (นิยาม 5.) มีความสัมพันธ์กับบริบทใน
เหตุการณ์ภัยพิบัติ (หัวข้อ 3.1) ดังนี้
Type
Critical Message (MC )
Disaster-related message (MD )
Non-disaster message (MN )

Context
Disaster Urgent

×
×

×

Unique

×
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3.3 ระบบต้นแบบที่ใช้ในงานวิจัย
ระบบต้นแบบที่นามาใช้ ในการจัดกาหนดการของข้อความในงานวิจัยฉบับนี้ จะใช้แนวคิด
ของระบบ Real-time Survival Messaging (RTSM) ซึ่งมีแนวคิดดังนี้

รูปที่ 10 รูปโครงสร้างของต้นแบบ RTSM
3.3.1 ภาพรวมของระบบ RTSM
จากรูป ที่ 10 การทางานของระบบ RTSM จะเป็นการรวบรวมข้อความจาก Mobile
Agent (1) ซึ่งเกิดจากผู้ใช้งานในระบบมีการสร้างข้อความ เพื่อส่งข้อความออกจากพื้นที่ภัยพิบัติ
หรือส่งไปหา EMIS server (5) โดยผ่านทาง MANET Gateway (2) และช่องทางอินเตอร์เน็ต
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจากัดของการเชื่อมต่อระหว่าง Mobile และ EMIS server มักจะมี
แบนด์วิดท์ ที่จ ากั ดภายหลังเหตุก ารณ์ภัยพิบัติ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากเหตุก ารณ์ และ
ข้อความจาก Mobile Agent มีโอกาสเพิ่มจานวนสูงขึ้นในพื้นที่ภัยพิบัติ (High volume) และมี
ความเร็วในการเกิดที่สูง (High incoming rate) จึงส่งผลให้เกิดการแย่งชิงการใช้ช่องสัญญาณกัน
ก่ อ นที่ จ ะถูก ส่ง ไปหา EMIS server ได้ส าเร็จ เพื่อให้เ กิ ดการรวบรวมข้อมู ล แบบ Real-time
เกิ ดขึ้นได้ แม้มี ข้อจ ากัดเรื่อ งขนาดของแบนด์วิดท์ ในสถานการณ์ดัง กล่าว จึง ได้ พัฒนาระบบ
Real-Time Survival Messaging (RTSM) เพื่อท าหน้าที่ บ ริห ารจัดการช่องสั ญ ญาณระหว่า ง
Agent กับ Server ให้สามารถทางานได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. Agent (1) ทาการส่งข้อความไปยัง Client-Side Proxy (3) ผ่าน MANET Gateway
(2)
2. Client-Side Proxy (3) ทาการประมวลผล Message โดยจะทาการควบคุมปริมาณ
ข้อมูลส่งออกจาก Agent และจัดกาหนดการของข้อความตามลาดับความสาคัญ ซึ่งจะกล่าวใน
หัวข้อถัดไป โดยแนวความคิดหลัก คือ ในกรณีที่ข้อความเข้ามาในระบบจานวนมาก และระบบไม่
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สามารถรองรับข้อความเหล่านั้นได้ทั้งหมด Client-Side Proxy (3) จะคัดเลือกข้อความโยนทิ้ง
(Discard message) ต่างๆ ออกจากคิวประมวลผลข้อ ความ ตามวิธีก ารจัดก าหนดการของ
ข้อความสาคัญที่ใช้ เพื่อให้การใช้งานช่องสัญญาณยังสามารถใช้งานต่อไปได้
3. Client-Side Proxy (3) ทาการ tunneling ข้อมูลด้วย TCP/IP เพื่อส่งไปยัง ServerSide Proxy (4) โดยจะมี ก ารประเมิ น Bandwidth ที่ ส ามารถใช้ได้ (Available bandwidth)
เป็นระยะ เพื่อใช้เป็นตัวควบคุมปริมาณการส่ง ตามขั้นตอนที่ 2
4. Server-Side Proxy (4) ทาการรับข้อมูลที่ส่งมาจาก Client-Side Proxy (4) และส่ง
ต่อข้อมูลที่ได้รับไปยัง EMIS Server (5) นอกจากนี้ Server-Side Proxy จะทาหน้าที่ในการตอบ
กลับข้อมูล Feedback ของสถานะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ กลับไปให้ทาง Client-Side
Proxy (3) อีกด้วย
จากขั้นตอนดังกล่าว จะพบว่า หัวใจสาคัญของ RTSM จะอยู่ที่การทางานร่วมกันระหว่าง
Client-Side Proxy (3) และ Server-Side Proxy (4) ในการที่ จ ะบริ ห ารการใช้ ช่อ งสัญ ญาณ
สามารถใช้งานต่อไปในสถานการณ์ภัยพิบัติได้
3.3.2 ขั้นตอนการทางานของ Client-Side Proxy
การท างานของ RTSM ในส่ ว น Client-Side Proxy จะสามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 4
กระบวนการท างาน คือ (1) Bandwidth Estimation, (2) Message Receiving Operations,
(3) Message Prioritizing Operations, (4) Message Sending Operations ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 ขั้นตอนการทางานของ Client-Side Proxy
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ขั้นตอนการทางานหลัก Client-Side Proxy จะมีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นตอนการประเมินค่าแบนด์วิดท์ในช่องสัญญาณ (Bandwidth Estimation)
(a) ณ เวลา t โมดู ล Available Bandwidth Estimator จะท าการประมาณค่ า
Bandwidth ที่ ส ามารถใช้ไ ด้ ระหว่า ง Client-Side Proxy กั บ Server-Side
Proxy หรือ Ba (t) โดยการคานวณตามสมการดังนี้
TCP window
B a ( t) =
[47]
RTT
โดยที่
- ค่า RTT คือ ค่า Round Trip Time ซึ่งคานวณจาก ค่า Delay
ของข้ อ มู ล ที่ ส่ ง ไปกลั บ ระหว่ า ง Client-Side Proxy และ Server-Side
Proxy โดยที่ ใ นระบบ RTSM จะใช้ TimeSync packet ในการหาค่ า
Delay (ภาคผนวก 2)
- ค่า TCP window คือ ค่าความสามารถในการบรรจุข้อมูลในการ
ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นช่ อ งสั ญ ญาณแต่ ล ะครั้ ง โดยที่ ใ นระบบ RTSM จะใช้
TCPDump packet ในการหาค่า TCP window (ภาคผนวก 2)
(b) หลั ง จากนั้ น โมดู ล Available Bandwidth Estimator จะท าการแจ้ ง ค่ า
Ba (t) ไปยัง Threshold conditioner เป็นระยะๆ
(c) Threshold conditioner น า ค่ า Ba(t) ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก โ ม ดู ล Available
Bandwidth Estimator มาพิจ ารณาร่วมกั บ ปริม าณข้อความที่ ใช้ในการส่ ง
ข้อมูล Br (t) ที่ได้รับจากโมดูล Dropping policy เพื่อพิจารณาการคัดเลือก
โยนทิ้งข้อความ (Discard message) ซึ่งจะมีผลลัพธ์ 3 รูปแบบคือ
รูปแบบที่ 1 Ba(t) ใกล้เคียงกับ Br (t) หรือ |Ba(t) − Br (t) | ≤ 𝑒
การทางานของ Client-Side Proxy จะไม่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบที่ 2 Ba (t) < Br (t) และเกินกว่า Threshold ที่กาหนด
หรื อ Br (t) − Ba (t) > e ในสภาวะนี้ เป็ น สภาวะแบนด์ วิ ด ท์ ที่ ใ ช้ ไ ด้
(Available bandwidth) ไม่พอเพียงต่อการทางาน Client-Side Controller
จะเริ่ม ต้น (Enable) ท าการโยนทิ้ ง ข้อ ความ (Discard message) ในกรณี ที่
จานวนข้อความล้นคิวประมวลผล (Overflow) ผ่านโมดูล Dropping policy
แบบ Drop tail [38]
รูปแบบที่ 3 Ba(t) ≥ Br (t) และเกิ น กว่ า Threshold ที่ ก าหนด
หรื อ BA (t) − Br (t) > e ในสภาวะนี้ เป็ น สภาวะแบนด์ วิ ด ท์ ที่ ใ ช้ ไ ด้
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(Available bandwidth) เพียงพอต่อการทางาน Client-Side Controller จะ
ยกเลิก (Disable) การโยนทิ้งข้อความ ที่โมดูล Dropping policy
2. ขั้นตอนของการจัดการกับข้อความที่เข้ามาในระบบ (Message Receiving Operations)
เมื่อมีข้อความส่งมาจาก Source เข้ามาสู่ Client-Side Proxy ข้อความเหล่านั้นจะ
ผ่านโมดูล Extractor ซึ่ง ท าหน้าที่ ส กัดข้อความ เพื่อแยกข้อความเป็นสองส่วน คือ ส่วน
Meta data และ content หลั ง จากนั้ น จะเข้ า สู โ มดู ล Queue monitor ซึ่ ง จะท าการ
ตรวจสอบจานวนข้อความที่เข้ามา เพื่อพิจารณาว่า ระบบสามารถรองรับการประมวลผล
ข้อความได้หรือไม่ และระบบควรจะโยนทิ้ง ข้อความในคิวประมวลผลใด เพื่อรักษาสมดุล
ระหว่างคิวทั้งสองให้ทางานได้สัมพันธ์กัน ซึ่งมีผลลัพธ์ 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ถ้ามีการล้นเกิดขึ้นในคิวประมวลผล (Processing Queue) และอัตรา
ของข้อความที่ ถูกโยนทิ้ง (Drop rate) น้อยกว่า อัตราการการเข้ามาของความ (Message
rate) ระบบจะยัง คงทาการโยนทิ้ง ข้อความที่อยู่ในคิวประมวลผล (Processing Queue)
แบบ Drop tail ตามเดิม
รูปแบบที่ 2 ถ้าข้อความที่อยู่ในคิวขาเข้า (Incoming queue) และคิวประมวลผล
(Processing queue) มีการล้นเกิดขึ้น และอัตราการการเข้ามาของความ (Message rate)
มากกว่า อัตราของข้อความที่ถูกโยนทิ้ งไปในคิวประมวลผล (Drop rate) ระบบจะโยนทิ้ ง
ข้ อ ความในคิ ว ขาเข้ า (Incoming queue) แทน เพื่ อ ลดจ านวนข้ อ ความที่ ส่ ง เข้ า คิ ว
ประมวลผล และลดภาระงานของคิวประมวลผล
3. ขั้นตอนการจัดความสาคัญของข้อความ (Message Prioritizing Operations)
(a) ขั้นตอนนี้เริ่มต้นตั้ง แต่ ข้อความที่ ออกจากคิวขาเข้า (Incoming Queue) จะ
เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบบริบท จากโมดูล (Context Validator) ซึ่งจะมี
หน้าที่การทางานย่อย ดังนี้
- ตรวจสอบบริบ ทความเกี่ ยวข้องกั บ เหตุก ารณ์ภัยพิบัติ (Disasterrelated context) ซึ่งเป็นการตรวจสอบที่สอดคล้องกับ รูปที่ 15
- ตรวจสอบบริ บ ทความเร่ ง ด่ ว น (Urgent context) ซึ่ ง เป็ น การ
ตรวจสอบที่สอดคล้องกับ รูปที่ 16
- ตรวจสอบบริบ ทความไม่ ซ้ าซ้ อน (Unique context) ซึ่ ง เป็น การ
ตรวจสอบที่สอดคล้องกับ รูปที่ 17
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(b) หลั ง จากนั้น จะเข้า สู่โ มดู ล Scheduler ซึ่ ง ท าหน้า ที่ จั ดตั วก าหนดการของ
ข้อความ ตามจุดประสงค์ของแต่ละแบบ ก่ อนที่จ ะจัดเก็บเข้าคิวประมวลผล
(Processing Queue)
(c) โมดูล Dropping policy จะทาการตรวจสอบการโยนทิ้งข้อความ ที่ได้นาเสนอ
ในหัวข้อที่ผ่านมา (ขั้นตอนการประเมินค่าแบนด์วิดท์ในช่องสัญญาณ) ก่อนจะ
ส่งข้อความเข้าสู่คิวขาออก (Outgoing Queue) ถัดไป
4. ขั้นตอนของการส่งข้อความออกจากระบบ (Message Sending Operations)
ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ Client-Side Proxy ซึ่งจะทาหน้าที่จัดการส่ง
ข้อความในคิวขาออก (Outgoing Queue) เข้าสู่ช่องสัญญาณในลักษณะ Tunneling ของ
TCP/IP ไปยัง Server-Side Proxy นั่นเอง
3.4 ขั้นตอนการจัดกาหนดการของข้อความสาคัญสาหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ในหัวข้อนี้ จะประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดกาหนดการของข้อความสาคัญ และการคัดแยก
ข้อความตามบริบทสาคัญ มีรายละเอียดดังนี้
3.4.1 ขั้นตอนการจัดกาหนดการของข้อความสาคัญ
ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ โดยเฉพาะช่วงระยะกู้ภัยพิบัติและระยะฟื้นฟูภัยพิบัติ ข้อความ
ที่มีความสาคัญสูงสุด (Critical message) จะเป็นข้อความที่มีบริบทความเร่งด่วน, บริบทที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ และต้องไม่เป็นข้อความที่มีซ้าซ้อนกับข้อความอื่นๆ เพราะ
ข้อความประเภทนี้ เป็นข้อความที่มีคุณค่าสูงสุดต่อการรับรู้สถานการณ์อยู่รอด, การนาทาง
ไปสู้ที่ปลอดภัย และการกู้ภัยของทีมกู้ภัย ข้อความสาคัญรองลงมา คือ ข้อความที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ภัยพิบัติ (Disaster-related message) ซึ่งจะเป็นข้อความที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์การภัยพิบัติ แต่ข้อความประเภทนี้ไม่มีบริบทของความเร่งด่วน เพราะข้อความ
เหล่านี้ส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นไปที่การกระจายข่าว การแสดงความรู้สึกในเหตุการณ์ หรือ การ
บริจาคเงินช่วยเหลือ จากภายนอกบริเวณภัยพิบั ติเป็นส่วนใหญ่ ส่วนข้อความที่ไม่เกี่ยวกับ
เหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ (Non-disaster-related message) จะมี ค วามส าคัญ ต่ าสุ ด ในช่ ว งนี้
เนื่อ งจากข้อ ความดั ง กล่าวไม่ มี ป ระโยชน์ต่อการรับ รู้ในระยะภัยพิบั ติ รายละเอียดของ
ประเภทข้อความในงานวิจัยฉบับนี้แสดงตามตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงบริบทที่มผี ลต่อการจัดกาหนดการของข้อความสาคัญสาหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ประเภทของข้อความ (Type)
Critical Message (MC )
Disaster-related message (MD )
Non-disaster message (MN )

บริบท
เกี่ยวข้อง

เร่งด่วน

ไม่ซ้าซ้อน

×
×

×

×

ล้าดับความส้าคัญ
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3

ขั้นตอนการจัดกาหนดการของข้อความตามลาดับความสาคัญในเหตุการณ์ภัยพิบัติ
การคัดเลือกข้อความตามลาดับความสาคัญในเหตุการณ์ภัยพิบัติ ช่วงระยะกู้ภัยพิบัติ
และระยะฟื้นฟูภัยพิบัติ มีขั้นตอนตามรูปที่ 12

รูปที่ 12 ขั้นตอนการจัดกาหนดการของข้อความความสาคัญในเหตุการณ์ภัยพิบัติ
จากรูปที่ 12 ขั้นตอนการจัดกาหนดการของข้อความความส าคัญในเหตุการณ์ภัย
พิบัติจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
- ขั้นตอนการรับข้อความ
เมื่ อข้อความเข้ามาในช่องสัญ ญาณ ระบบจะท าประมวลข้อความ (Preprocessing) ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดกาหนดการของข้อความความสาคัญ โดยทา
การสกัดเนื้อหา (Data Extraction) จากข้อความ
- ขั้นตอนการบรรจุข้อความในคิวขาเข้า
เมื่อข้อความผ่านการ Pre-processing แล้ว ข้อความเหล่านั้นจะถูกกาหนด
เข้าคิวขาเข้าของระบบ (Incoming queue) แบบ First In First Out (FIFO) เพื่อ
รอการประมวลผล
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- ขั้นตอนการประมวลผลข้อความ
ในขั้นตอนนี้ จะเป็นขั้นตอนตรวจสอบเนื้อหา (Content) ของข้อความว่า มี
บริบทตรงกับปัจจัยสาคัญหรือไม่ เพื่อนาไปเป็นตัวก าหนดลาดับความสาคัญของ
ข้อความ ซึ่งมีขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอนการตรวจสอบบริบทที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ภัยพิบัติ, ขั้นตอนการตรวจสอบบริบทเร่งด่วน และขั้นตอนตรวจสอบบริบทซ้าซ้อน
ซึ่งจะนาเสนอในหัวข้อถัดไป
- ขั้นตอนการจัดกาหนดการของข้อความความสาคัญ ตามตารางที่ 6
การจัดกาหนดการของข้อความ สามารถทาได้โดยการใช้เงื่อนไข ดังนี้
a. ถ้าข้อความมี ความสอดคล้องกับ บริบ ททั้ ง 3 บริบ ท คือ บริบ ท
เร่งด่วน, บริบทภัยพิบัติ และบริบทที่ไม่ซ้าซ้อน ข้อความนี้จะเป็น
ข้อความประเภท Critical Message (MC ) และถูกก าหนดให้
เป็นลาดับ ความสาคัญลาดับที่ 1 (สูง)
b. ถ้าข้อความมีความสอดคล้องกับบริบทภัยพิบัติ แต่ไม่สอดคล้องกับ
บริ บ ทเร่ ง ด่ ว น ข้ อ ความนี้ จ ะเป็ น ข้ อ ความ Disaster-related
Message (MD ) และถูก กาหนดให้เ ป็นความส าคัญลาดับ ที่ 2
(กลาง)
c. ถ้า ข้ อความไม่ ส อดคล้ อ งกั บ บริบ ทภัย พิ บัติ ข้ อความนี้ จ ะเป็ น
ข้ อ ควา ม Non-disaster-related Message (MN ) แ ล ะ ถู ก
กาหนดให้เป็นความสาคัญลาดับที่ 3 (ต่า)
- ขั้นตอนบรรจุข้อความในคิวขาออก
ข้อความที่ได้ทาการจัดกาหนดการของข้อความความสาคัญในขั้นตอนที่ผ่านมา
จะถูกกาหนดลงในคิวขาออกของระบบ (Outgoing queue) ตามลาดับความสาคัญ
คือ Critical Message, Disaster-related Message, และ Non-Disaster Message
แบบ Fist In First Out (FIFO)
- ขั้นตอนการส่งข้อความ
ระบบจะทาการส่งข้อ ความจากคิวขาออก (Outgoing queue) ไปหาผู้รับ
ตามลาดับความสาคัญที่ได้มีการกาหนดไว้
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3.4.2 การคัดแยกข้อความตามบริบทสาคัญ
เนื่องจากบริบทของข้อความทีส่ าคัญ คือ บริบทความเกีย่ วข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ,
บริบทความเร่งด่วนของข้อความ และบริบทความไม่ซ้าซ้อนของข้อความ ในรูปที่ 13 มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อช่วงระยะกู้ภัยพิบัติและระยะฟื้นฟูภยั พิบัติ ดังนั้น ในงานวิจัยชิ้นนี้จึง
ได้นาเสนอวิธีทางหนึง่ ที่สามารถคัดแยกข้อความจากบริบทดังกล่าว ดังนี้

รูปที่ 13 รูปรวมบริบทสาคัญในเหตุการณ์ภัยพิบัติ
- การคัดแยกข้อความในบริบทความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภยั พิบัติ
ในงานวิจัยนี้เลือกใช้เทคนิคที่มีพื้นฐานจากงานวิจัย [4] ซึ่งได้นาเสนอ CrisisLexRec
หรือคาสาคัญ (Keywords) ทั้งหมด 380 คา ดังรูปที่ 14 ที่มักจะปรากฏในข้อความภัยพิบัติ
ของสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ซึ่ง CrisisLexRec เกิดจากการวิเ คราะห์โ ดยมีพื้นฐานจาก
เหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ 6 เหตุ ก ารณ์ คื อ เหตุ ก ารณ์ เ ฮอริ เ คนแซนดี้ (Hurricane Sandy),
เหตุการณ์ระเบิดบอสตัน (Boston bombing), เหตุการณ์ทอนาโดโอกลาโฮมา (Tornado
Oklahoma), เหตุก ารณ์ร ะเบิดเวสเท็ ก ซัส (West Texas explosion), เหตุก ารณ์น้าท่ วม
เมืองอัลเบอร์ตา (Alberta flooding), และเหตุการณ์น้าท่วมรัฐควีนแลนด์ (Queensland
flooding)
เนื่องจากการ CrisisLexRec สามารถนามาใช้ในเหตุการณ์ภัยพิบัติได้ และคาสาคัญ
ที่ ป รากฏใน CrisisLexRec เกิ ด จากการวิ เ คราะห์ ห ลายเหตุ ก ารณ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น
เหตุก ารณ์น้าท่ วม, เหตุก ารณ์พายุ และเหตุ ก ารณ์ร ะเบิด เป็น ต้น ดั ง นั้น คาส าคัญ นี้จึ ง
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ค่อนข้างครอบคลุม ด้วยเหตุนี้ ทางผู้จัดทาจึงได้ใช้ CrisisLexRec มาทาการแยกแยะข้อความ
ที่มีบริบทเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ

รูปที่ 14 คาสาคัญสาหรับคัดแยกข้อความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ [4]
ขั้นตอนส าหรั บ การแยกแยะข้อความที่ มี บ ริบ ทเกี่ ยวข้องกั บ ภัยพิบั ติ จะใช้ก าร
ตรวจสอบจากคาสาคัญ CrisisLexRec ถ้าข้อความใดมีคาสาคัญปรากฏในข้อความ ข้อความ
นั้นจะเป็นข้อ ความที่ มี บ ริบ ทเกี่ ยวข้องกั บ ภั ยพิบัติ แต่ถ้าข้อความใดไม่ ป รากฏคาส าคั ญ
ข้อความนั้นจะไม่ เป็นข้อความที่มีบ ริบทเกี่ยวข้องกับ ภัยพิบัติ แสดงผัง ขั้นตอนการคัดแยก
ข้อความดังรูปที่ 15
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รูปที่ 15 ผังขั้นตอนการคัดแยกข้อความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ
- การคัดแยกข้อความในบริบทความเร่งด่วนของข้อความ
ในงานวิ จั ยนี้ เ ลื อ กใช้เ ทคนิ คที่ มี แ นวคิ ดเบื้ องต้น มาจากงานวิจั ย [1] ซึ่ ง ท าการ
คัด เลื อ กข้อ ความจากสื่อ สัง คมออนไลน์ Twitter โดยใช้ คุณ ค่า ของข้ อความเป็ นเกณฑ์
(Value) ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว มีการจาแนกข้อความจาก Twitter ออกเป็น 3 ประเภท คือ (1)
ข้อ ความที่ ผู้ใช้ควรจะอ่ านก่ อนทั นที (Should read now) เพราะคุณค่าของข้อความนั้น
กาลังจะหมดไปอีกไม่นาน, (2) ข้อความที่ผู้ใช้สามารถอ่านทีห ลังได้ (Should read later)
เพราะคุณค่าของข้อความมีความคงที่ในอีกระยะเวลาหนึ่ง , และ (3) ข้อความที่คุณค่าของ
ข้อความ ไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลา (Independent time) โดยได้ทาการจาแนกข้อความใน 7
คุณสมบัติพิเศษ (Features) คือ จานวนของตัวอักษร (Number of characters), ประเภท
ของผู้ ส่ ง ข้ อ ความ (Type of user), ข้ อ ความที่ มี จ านวนมากในระยะเวลาหนึ่ ง (Bursty
word), ระยะเวลาของการตอบข้อความ (Interval of reply), นัยยะที่ เ กี่ ยวข้องกั บ เวลา
(Time expressions), มีการใช้การอ้างอิงที่อยู่ของข้องมูลและรูป ภาพ (URL and Photo),
และ คาที่เกี่ยวเนื่องกับเวลา (Time dependency)
เนื่องจากในงานวิจัยฉบับนี้ ต้องการจาแนกข้อความที่มีบริบทเร่งด่วนในข้อความ จึง
ได้ป ระยุก ต์ 2 คุณสมบัติเ ด่นของงานวิจัยดังกล่าว คือ นัยยะที่ เ กี่ ยวข้องกั บ เวลา (Time
expressions) และ คาที่เกี่ยวเนื่องกับเวลา (Time dependency) มาเป็นแนวคิดหลักของ
งานวิจัย แต่อ ย่างไรก็ ตาม เนื่องจากงานวิ จัยดัง กล่าวไม่ ได้ร ะบุคาส าคัญ ไว้ อย่างชัดเจน
ผู้จัดทาจึงได้ทาการสร้างคาสาคัญ (Keyword) เบื้องต้นขึ้นเอง โดยคัดเลือกคาสาคัญที่บ่ง
บอกความเร่งด่วนของข้อความที่ปรากฏสูงสุดในชุดข้อมูล CrisisLexT6 [4] (ชุดข้อมูลที่ใช้
ทดสอบในงานวิจัย) จานวน 26 คา ที่สอดคล้องกับกลุ่มของบริบทที่ให้ความหมายเร่งด่วน 6
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กลุ่ม คือ เหตุการณ์กาลังจะเกิดขึ้น, ขณะเหตุการณ์เกิดขึ้น, เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานมานี้, คา
บ่งบอกความเร่งด่วน และคาที่บ่งบอกเวลา แสดงดังตารางที่ 7
หมายเหตุ ส าคัญ ดัง กล่าวมีก ารเปรียบเที ยบความหมาย กั บ ดิก ชันนารีล องแมน
(Longman Dictionary of Contemporary English [48] )
ตารางที่ 7 คาสาคัญที่บง่ บอกบริบทเร่งด่วน
ประเภท
ค้าส้าคัญ
เหตุการณ์กาลังจะเกิดขึ้น Soon, Urgent, Shortly, Quickly, Coming, Going, Gonna, Hurry
Now, Immediate, Happen, Sudden, Abrupt, At the moment,
ขณะเหตุการณ์เกิดขึ้น
Start, Begin
เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานมานี้
Just, Already, Pass, Gone
คาบ่งบอกความเร่งด่วน
Urgent, Update, Breaking
คาที่บ่งบอกเวลา
Hour, Minute, Second

ขั้นตอนสาหรับการแยกแยะข้อความที่มี บริบทเร่งด่วน จะใช้การตรวจสอบจากคา
สาคัญเร่งด่วนจานวน 26 คาสาคัญ ที่ได้เสนอในตารางที่ 7 ถ้าข้อความใดมีคาสาคัญเร่งด่วน
ปรากฏในข้อความ ข้อความนั้นจะถูกคัดแยกเป็นข้อความที่มีบริบทเร่งด่วน แต่ถ้าข้อความใด
ไม่ปรากฏคาสาคัญเร่งด่วนทั้ง 26 คาสาคัญ ข้อความนั้นก็จะไม่เป็นข้อความที่มีบริบทเร่งด่วน
แสดงผังขั้นตอนการทางานมีรายละเอียดดังรูปที่ 16

รูปที่ 16 ผังขั้นตอนการคัดแยกข้อความที่มบี ริบทเร่งด่วน
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- การคัดแยกข้อความที่มบี ริบทไม่ซ้าซ้อน
ในงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ใช้ ก ารแยกแยะข้ อ ความที่ มี บ ริ บ ทซ้ าซ้ อ น (Duplication
messages) ออกจากข้อ ความที่ ไม่ ซ้ าซ้ อน หรือ มี ความเป็นเอกลัก ษณ์ (Unique/NonDuplication messages) โดยใช้การเปรียบเทียบกับข้อความเก่าที่เคยส่งออกไปจากพื้นทีภ่ ยั
พิบัติ (Historical data) ในงานวิจัยนี้ได้สร้างตารางเก็บเนื้อหาของข้อความที่เคยผ่านเข้ามา
ในระบบ (Historical table) เพื่ อ น าไว้ ต รวจสอบข้ อ ความที่ ก าลั ง จะเข้ า มาในระบบ
(Incoming messages) อย่างไรก็ตาม ตารางนี้สามารถแก้ไขข้อความ ได้ตามความเหมาะสม
ในสถานการณ์ต่างๆ ขั้นตอนการคัดแยกข้อความดังรูปที่ 17

รูปที่ 17 ผังขั้นตอนการคัดแยกข้อความที่มบี ริบทไม่ซ้าซ้อน
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3.5 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของงานวิจัย
การวัดประสิทธิภาพของงานวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวัดความถูกต้องของวิธีคัดแยกข้อความ
ตามปัจจัยส าคัญ ที่ได้นาเสนอ และการวัดความประสิท ธิภาพของการจัดก าหนดการของข้อความ
ความสาคัญในเหตุการณ์ภัยพิบัติที่นาเสนอ ซึ่งตัวชี้วัดจะมีรายละเอียดตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ตัวชี้วัดของงานวิจัย
ประเภทการวัด

การวัดความ
ถูกต้องของวิธีการ
คัดแยกข้อความ
ตามปัจจัยสาคัญ

การวัดความ
ประสิทธิภาพการ
จัดกาหนดการของ
ข้อความ
ความสาคัญใน
เหตุการณ์ภัยพิบัติ

ตัวชีวัด

การค้านวณ

ความหมาย

False Positive (FP)

Detection Group
− True Positive

จานวนข้อความที่ตรวจจับ
ได้แต่ผิด

False Negative (FN)

Target Group
− True Positive

จานวนข้อความที่ไม่
สามารถตรวจจับได้

True Positive
× 100
Target Group

ร้อยละของข้อความที่
สามารถตรวจจับได้และ
ถูกต้องเทียบกับชุด
ข้อความจริง

Accuracy Ratio

True Positive
× 100
Detection Group

ร้อยละของข้อความที่
สามารถตรวจจับได้และ
ถูกต้องเทียบกับชุด
ข้อความที่ตรวจจับได้
ทั้งหมด

Effective
Throughput

Mi′

จานวนข้อความชนิด i ที่
ตรวจจับได้

Effective Ratio

Mj′
× 100
∑ni=1 Mi′

ร้อยละของข้อความชนิด
j ที่ตรวจจับได้จาก
ข้อความทั้งหมดที่
ตรวจจับได้

Success Ratio

Mi′
× 100
Mi

ร้อยละความสาเร็จในการ
คัดเลือกส่งข้อความชนิด
i

Detection Ratio
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บทที่ 4
การพัฒนาเครื่องมือและการทดลอง
ในบทนี้จะเป็นการอธิบายองค์ประกอบของการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย โดยเริ่มต้น
จากสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการทดลอง, ชุดข้อมูลภัยพิบัติที่นามาใช้กับงานวิจัย , วิธีการทดลอง และ
การเปรียบเทียบกับการจัดกาหนดการของข้อความกับงานอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการทดลอง
สภาพแวดล้อมในการทดลองของงานวิจัยนี้ มีดังนี้
4.1.1 โปรแกรมทดลอง
โปรแกรมที่ใช้ในการทดลอง จะทาหน้าที่จาลองกระบวนการรับ และส่ง ข้อความในพื้นที่ภัย
พิบัติ โดยอ้างอิงบนพื้นฐานของระบบต้นแบบ RTSM และการจัดกาหนดการของข้อความที่ได้
นาเสนอไปในหัวข้อที่ 3.4 ซึ่งจะประกอบด้วยโปรแกรมย่อย 2 โปรแกรม พัฒนาด้วยภาษา Java
(Java SDK 7) คือ RTSM_Client.jar และ RTSM_Server.jar ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- โปรแกรมจาลอง RTSM_Client.jar
โปรแกรมจาลอง RTSM_Client.jar เป็นโปรแกรมฝั่งผู้ส่งข้อความในพื้นที่ภัยพิบัติ
โดยจะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการสร้างข้อความที่เกิดจาก Agent
ในพื้ นที่ ภัย พิ บั ติ , ขั้ นตอนการจัด ก าหนดการของข้อ ความความส าคั ญ ตามขั้ นตอนของ
Client-Side Proxy, และขั้น ตอนการส่ง ข้อความที่ ถู ก จัดก าหนดการไปให้ Server-Side
Proxy โดยที่ ในแต่ละขั้นตอนจะมี คิว เก็ บข้อความ คือ คิวขาเข้า (Incoming Queue), คิว
ประมวลผล (Processing Queue), และคิวขาออก (Outgoing Queue) ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
ในหัวข้อ 3.3.2
- โปรแกรมจาลอง RTSM_Server.jar
โปรแกรมจาลอง RTSM_Server.jar เป็นโปรแกรมฝั่งผู้รับข้อความในพื้นที่ภัยพิบัติ
หรือ จาลองการทางานของ Server ซึ่งประกอบด้วย การการรับข้อความจาก Client-Side
Proxy หรื อ โปรแกรมจ าลอง RTSM_Client.jar, การจ าลองกระบวนการรับ ส่ ง สถานะ
(Advice of connection) หรือการเชื่อมต่อต่างๆระหว่าง Client และ Server เพื่อนามา
ประเมิ น แบนด์วิด ท์ ของระบบ และความถูก ต้องของระบบ, และขั้น ตอนการนับ ข้ อมู ล
ทางด้านสถิติ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ
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4.1.2 ทรัพยากรที่ใช้ในการทดลอง
รูปแบของทรัพยากรที่ใช้ในงานวิจัย จะมีสถาปัตยกรรมแบบ Client-Server กล่าวคือ ผู้
ส่งข้อความในพื้นที่ภัยพิบัติ คือ Client และ ผู้รับข้อความในเหตุการณ์ภัยพิบัติ คือ Server โดย
ถ้านามาพิจารณาร่วมกับระบบต้นแบบ RTSM ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ จะพบว่า ผูส้ ง่ ข้อความ คือ
Client-Side Proxy และผู้รบั ข้อความ คือ Server-Side Proxy นั่นเอง โดยในงานวิจัยฉบับนี้จะ
ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นเครื่องทดสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เครื่อง Server ที่ใช้ในการทดลอง จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการประมวลผลโปรแกรม
RTSM_Server.jar
- เครื่องที่ใช้ : Apple MacBook Pro (Late 2013)
- หน่วยประมวลผลกลาง : Intel Core i5 (2.4 GHz)
- หน่วยความจา : 4GB
- ระบบปฏิบัตกิ าร : Mac OSX (Maverick) 64 bit
- JAVA Runtime Environment 1.7.0
เครื่อง Client ที่ใช้ในการทดลอง จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการประมวลผลโปรแกรม
RTSM_Client.jar
- เครื่องที่ใช้ : Virtual Machine (1 Instance)
- หน่วยประมวลผลกลาง : 1 Core
- หน่วยความจา : 1GB
- ระบบปฏิบัตกิ าร : Ubuntu 14.04 32 bit
- JAVA Runtime Environment 1.7.0
4.1.3 แบนด์วิดท์จาลองในเหตุการณ์ภัยพิบัติ
เนื่องจากในเหตุการณ์ภัยพิบัติ การติดต่อสื่อสารมักจะประสพปัญหา ทาให้ไม่สามารถใช้
งานช่องสัญญาณได้ปกติ ดังในรูปที่ 2 อีกทั้ง รูปแบบของการสื่อสารในเหตุการณ์ภัยพิบัติมีหลาย
ประเภท ดังที่ ได้กล่าวในหัวข้อ 2.2 และแบนด์วิดท์ของแต่ละรูป แบบมี ความแตกต่างกันตาม
พื้ น ฐานของอุ ป กรณ์ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น การใช้ ง านอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร เช่ น
โทรศัพท์มือถือ เพื่อติดต่อสื่อสารเป็นปริมาณส่วนใหญ่ของทั้งหมด ประกอบกับสื่อสังคมออนไลน์
เข้ามามีบทบาทสาคัญ ในการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ทาให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มักจะใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เหล่านี้ในการสื่อสารแทนการพูดคุย ดังนั้น ทรัพยากรที่ใช้จาลองในงานวิจัยนี้ จะ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกรณีศึกษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ภัย
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พิบัติครั้งที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า ในงานวิจัย [24] เป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่ประสพปัญหาดังกล่าว ซึ่งมี
การใช้งานระบบ GSM/UTMS (หรือ แบนด์วิดท์ปกติที่ 64Kps – 384kbps [35]) เป็นพื้นฐานใน
การสื่อสารในเหตุการณ์ภัยพิบัติ แต่เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนั้น ทาให้
แบนด์วิดท์ที่สามารถใช้ได้จริงมีน้อยมาก แต่ยังคงสามารถใช้รับ และส่งข้อความได้อยู่บ้าง ดังนั้น
สมมุติฐานของขนาดแบนด์วิดท์ในช่องสัญญาณระหว่าง Client-Side Proxy และ Server-Side
Proxy ที่ใช้ในการทดลองจะถูกตั้งให้มีขนาดที่น้อยที่สุด ของกรณีศึกษาดัง กล่าว (Worst case
scenario) หรือ 64Kbps นั่นเอง
วิธีการจาลองขนาดของแบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณระหว่าง Client-Side Proxy และ
Server-Side Proxy จะใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของของระบบปฏิบัติการ Mac OSX ชื่อ Network
Link Conditioner เป็นตัวควบคุมปริมาณแบนด์วิดท์ที่สามารถใช้ได้ (ภาคผนวก 1)
4.1.4 การจาลองขนาดของคิวในระบบ
เนื่ อ งจากในเหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ ที่ ผ่ า นมาพบว่ า การล้ น ของข้ อ มู ล (Information
overflow) เป็นหนึ่งในปัญหาหลักของระบบสารสนเทศภัยพิบัติ [9, 32, 42] ดังนั้น ความสามารถ
ในการรองรับข้อมูลในเหตุการณ์ภัยพิบัติจึงขึ้นอยู่กับขนาดของคิวในระบบสารสนเทศภัยพิบัติ
ด้วย ดังนั้น คิวในระบบสารสนเทศภัยพิบัติจึงเป็นตัวแปรหนึ่งที่ สาคัญ เพราะส่งผลโดยตรงกับ
ปริมาณข้อความที่สามารถส่งออกในพื้นที่ภัยพิบัติ โดยพฤติกรรมดังกล่าว คิวในระบบสารสนเทศ
ภั ย พิ บั ติ จึ ง มี ค วามจุ น้ อ ยกว่ า ปริ ม าณข้ อ ความที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในเหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ ดั ง นั้ น
จุดประสงค์หลักของการจาลองความจุของคิวในระบบสารสนเทศภัยพิบัติ คือ ต้องการให้คิวใน
ระบบสารสนเทศภัยพิบัติไม่เ พียงพอกับสถานการณ์จ ริง ซึ่ งในการทดลองจะกาหนดปริมาณ
ความจุของคิวที่สามารถรองรับได้ดังตารางที่ 9 และทาการจาลองความถี่ของข้อความเข้าเป็น 50
– 500 ข้อความ/วินาที ด้วยสมมุติฐานดังกล่ าว ระบบสารสนเทศภัยพิบัติจะเกิดข้อจากัดในการ
จัดกาหนดการของข้อความ ตั้งแต่ความถี่ของข้อความขาเข้า ที่ 100 ข้อความ/วินาที เป็นต้นไป
นั่นเอง
ตารางที่ 9 ความสามารถของคิวในระบบที่ใช้ในการทดสอบ
ชนิดของคิวในระบบ

ความสามารถในการบรรจุข้อความ

คิวขาเข้า (Incoming Queue)

ไม่จากัด

คิวประมวลผล (Processing Queue)

100 ข้อความ

คิวขาออก (Outgoing Queue)

ไม่จากัด
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4.2 ข้อความภัยพิบัติที่ใช้ในการทดลอง (ภาคผนวก 3)
เนื่องจากในอดีต ข้อความในเหตุการณ์ภัยพิบัติประกอบด้วยข้อความหลายประเภท เช่น
ข้อความ SMS, ข้อความเฉพาะกิจ, อีเมล์ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันพบว่า ข้อความดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้
แพร่หลายอย่างในอดีต เพราะความสามารถของอุปกรณ์สื่อสารทีท่ ันสมัย และสามารถส่งสัญญาณได้
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทาให้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้เข้ามามีอทิ ธิพลต่อการสื่อสารของ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อความจากสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ได้รับความ
นิยมอย่างมาก อย่างทีป่ รากฏในเหตุการณ์ภัยพิบัติหลายเหตุการณ์ เช่น เฮอริเคนแซนดี, ซึนามิที่ญปี่ ุ่น
, แผ่นดินไหวที่เฮติ เป็นต้น
นอกจากนี้ ข้อ ความของสื่อสัง คมออนไลน์ เช่น Tweets สามารถให้ร ายละเอียดในด้าน
เนื้อหาได้ดีกว่าในอดีต ทั้งในบริบทของข้อความ ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ 2.2.2 นอกจากนี้ ข้อความสื่อ
สังคมออนไลน์ มีความรวดเร็วและสามารถแพร่กระจายไปสู่ผู้รับได้กว้างขวางกว่าในอดีต ซึ่งข้อความ
ลักษณะนี้เป็นที่นิยมอย่างมากต่อการนามาใช้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ ทางผู้จัดทาจึง
ได้เลือกใช้ชุดข้อ ความภัยพิบัติจากสื่อสัง คมออนไลน์ โดยเฉพาะ Twitter ชื่อ “CrisisLexT6” ของ
งานวิจัย [4] มาเป็นพื้นฐานของงานวิจัยฉบับ โดยที่ ชุดข้อความ “CrisisLexT6” ได้ทาการรวบรวม
ข้อ ความที่ เ กิ ดขึ้ น ในเหตุ ก ารณ์ ภั ยพิ บั ติ จ านวน 6 เหตุ ก ารณ์ ได้ แ ก่ เหตุ ก ารณ์ เ ฮอริ เ คนแซนดี้
(Hurricane Sandy), เหตุการณ์ร ะเบิดในเมื องบอสตัน (Boston bombing), เหตุการณ์ เทอร์นาโด
โอกลาโฮมา (Tornado Oklahoma), เหตุการณ์ระเบิดในรัฐเวสเท็กซัส (West Texas explosion),
เหตุ ก ารณ์ น้ าท่ ว มเมื อ งอั ล เบอร์ ต า (Alberta flooding), และ เหตุ ก ารณ์ น้ าท่ ว มรั ฐ ควี น แลนด์
(Queensland flooding) ซึ่งแต่ละเหตุการณ์มีจานวนข้อความ 10,000 Tweets รวมทั้งสิ้น 60,000
Tweets มาใช้ในการทดลอง โดยที่แต่ละข้อความจะมีการการระบุความเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ภัย
พิบัติไว้แล้ว กล่าวคือ ข้อความในชุดข้อมูลมีการระบุ บริบทเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ (On-Topic) และ
ข้อความมีบริบทไม่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ (Off-topic) ตัวอย่างข้อความในชุดข้อมูล “CrisisLexT6” มี
ลักษณะดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ตัวอย่างชุดข้อมูล “CrisisLexT6” ของเหตุการณ์ เฮอริเคนแซนดี้ (Hurricane Sandy)
tweet id
tweet
'262596552399396864' I've got enough candles to supply a Mexican family
'263044104500420609' Sandy be soooo mad that she be shattering our doors
and shiet #HurricaneSandy

label
off-topic
on-topic
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4.2.1 ลักษณะเฉพาะของข้อความที่นามาทดสอบ
ข้อ ความในเหตุก ารณ์ ภัยพิ บัติ ที่ ใช้ ใ นการทดสอบ เมื่ อแบ่ง ตามลั ก ษณะเฉพาะของ
ข้อความที่มุ่งศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ กล่าวคือ ข้อความที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกั บเหตุก ารณ์ภัย
พิบัต,ิ ข้อความที่มีลักษณะเร่งด่วน และ, ข้อความที่ไม่มีความซ้าซ้อน สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 18

รูปที่ 18 อัตราส่วนลักษณะเฉพาะของข้อความ (a) เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัต,ิ (b) เร่งด่วน
และ (c) ไม่ซ้าซ้อน
จากรูปที่ 18 พบว่า อัตราส่วนของของข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัย
พิบัติทั้ง 6 เหตุการณ์ภัยพิบัติ มีประมาณ 50% ของข้อความทั้งหมด อัตราส่วนของข้อความ
ที่มี เนื้อหาเร่ง ด่วนมี ประมาณ 25% ของข้อความทั้ง หมด แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการ
วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของข้อความในแต่ละบริบท ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ข้อความที่
มีเนื้อ หาเร่งด่วนอาจจะเป็นข้อความที่มี เนื้อหาเกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติห รือไม่ ก็ได้
นอกจากนี้ ข้อความที่มีเนื้อหาไม่ซ้าซ้อนกับข้อความอื่นจะมีป ระมาณ 90% ของข้อความ
ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่า ข้อความในเหตุการณ์ภัยพิบัติทั้ง 6 เหตุการณ์ มีข้อความที่เกี่ยวข้อกับ
เหตุการณ์ถึงครึ่งหนึ่งของชุดข้อมูล และข้อความเหล่านี้มีข้อความที่มีความเร่งด่วน 1 ใน 4
ส่วน และข้อความเหล่านี้มีความซ้าซ้อนถึง 1 ใน 10 ส่วน ของข้อมูลตัวอย่างทั้งหมด
4.3 การวัดความถูกต้องของวิธีการคัดแยกข้อความตามปัจจัยสาคัญ
การวัดความถูกต้องของการแยกประเภทข้อความตามขั้นตอนในบทที่ 3 กล่าวคือ ข้อความ
สาคัญและเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (MC ), ข้อความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ (MD ),
และ ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ (MN ) ซึ่งการทดสอบนี้เป็นการพิจารณาอัตรา
ความถูกต้องของประเภทข้อความที่ถูกแยกประเภทเบื้องต้นก่อนทาการจัดกาหนดการของข้อความใน
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เหตุก ารณ์ภั ยพิ บัติ จ ริ ง โดยจะวัด ผลจาก True Positive (TP), False Positive (FP) และ, False
Negative (FN) เปรียบเทียบกับกลุ่มข้อความที่ได้คัดแยกโดยผู้ชานาญการ หรือ กลุ่มผลลัพธ์แท้จริง
(Target Group) ในรูป ที่ 19 (d) ซึ่ง จะแยกออกเป็น 2 ผลการทดลองย่อย คือ Detection Ratio
และ Accuracy Ratio ผลลัพธ์ของการทดลองดังรูปที่ 19

รูปที่ 19 (a) แผนรูปแสดงความถูกต้อง, (b) Detection Ratio และ (c) Accuracy Ratio (d) Target
Group Ratio
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จากรูปที่ 19(b) Detection Ratio หรือ อัตราส่วนของข้อความที่สามารถคัดแยกได้จากกลุ่ม
ผลลัพธ์แท้ จริงทั้ งหมด ของพบว่า ข้อความสาคัญ และเร่ง ด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (MC ) ของ
Alberta Flood ที่สามารถคัดแยกออกมาได้ จะมีค่ามากที่สุด คือ 96% ส่วนของเหตุการณ์ Boston
Bombing จะมีค่าน้อยที่สุด คือ 57% จากการทดลอง พบว่า เหตุการณ์ภัยพิบัติที่กินระยะเวลานาน
จะสามารถให้ผลลัพธ์ของ Detection Ratio ค่อนข้างสูง หรือ 70% ขึ้นไป โดยค่า Detection Ratio
ของเหตุการณ์ภัยพิ บัติที่ กินระยะเวลานานได้แก่ Hurricane Sandy คิดเป็น 74%, Queensland
Flood คิดเป็น 81%, Alberta Flood คิดเป็น 96%, Oklahoma Tornado คิดเป็น 78% และ West
Texas Explosion คิดเป็น 90% ส่วนเหตุการณ์ Boston Bombing ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาสั้ นๆ ระบบจะไม่ ส ามารถคั ดแยกได้ดีเ ท่ าที่ ควร ซึ่ง ได้ค่า Detection Ratio ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของกลุ่มผลลัพธ์แท้จริง
ตัวอย่างของข้อความสาคัญและเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (MC ) ที่ไม่สามารถตรวจจับ
ได้ (False Negative) แสดงดังตารางที่ 11 ซึ่งเหตุผ ลหลักของการตรวจจับ ไม่ได้ มาจาก 3 สาเหตุ
สาคัญ คือ
1. ข้อ ความส าคัญ และเร่ง ด่วนในเหตุก ารณ์ภัยพิบัติ (MC ) บางข้อความมี บ ริบ ทของ
ข้อความที่เร่งด่วน จากคาอื่นๆ แต่ไม่ปรากฏคาสาคัญ 27 คา ที่อธิบายในบทที่ 3 เช่น
“It’s almost time”, “Caution”, “Wanna”, “Report”, “At risk”, “Alert” เป็นต้น
2. ข้ อ ความที่ ก าลั ง เกิ ด ขึ้ น ณ ปั จ จุ บั น หรื อ ข้ อ ความที่ แ สดงการกระท าต่ อ เนื่ อ ง
(Continuous action) เป็น ข้อความส าคัญ และเร่งด่วนในเหตุก ารณ์ภัยพิบัติ (MC )
เช่น กั น แต่ วิธี ก ารข้า งต้น ไม่ ส ามารถตรวจจับ ได้ เช่ น “Water levels be rising!!!”,
“The Sunshine Coast is still getting really strong winds and rain”, “We are
pumping out the basement!”, “On way to #West, Texas” เป็นต้น
3. ข้อ ความแสดงความต้องการ หรือ ขอความช่วยเหลือ จัดว่าเป็น ข้อความส าคัญ และ
เร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (MC ) เช่นกัน แต่วิธีการข้างต้นไม่สามารถตรวจจับได้
เช่น “victims need your help!!”, “Help rescue workers by staying home for
the remainder of today!” เป็นต้น

54
ตารางที่ 11 ตัวอย่างข้อความสาคัญและเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (𝑀𝐶 )
ที่ไม่สามารถตรวจจับได้ (False Negative)
เหตุการณ์ภัยพิบัติ
ตัวอย่าง
Hurricane Sandy

(1) I wanna go to the beach but I don't wanna die
(2) Water levels be rising!!! (@ Long Island City Piers) [pic]:
http://t.co/D9VVuCPo
(3) Oh my god there's an emergency alert in my area I'm fucking
scared http://t.co/h5ZoNDkG
Boston Bombing (1) @tomferry caution. Boston is nearly under martial law
(2) Damn boston is on alert and they cancelled everything there.
#prayforboston
(3) RT @GroverNorquest: @PatDollard: MUST-SEE: These Are The
Photos Of The #Boston Bombing Suspects The FBI Won't Release
http://t.co/C4kFC2snF…
Queensland Flood (1) @9NewsBrisbane unmentioned flood victims need your help!!
http://t.co/wnFYdaZD
(2) @melissadoyle @melissadoyle @sunriseon7 the Sunshine Coast
is still getting really strong winds and rain. Roofs were lifting off
last night!
(3) There's a cyclone blowing, torrential rain, trees falling down
everywhere but people still wanna go jogging!! #deathwish
#idiots
Alberta Flood
(1) People's back yards are gone, houses starting to fall in @
Canmore, AB http://t.co/lNKCSQEVUE
(2) We are pumping out the basement! #yycflood #wetsos
http://t.co/j9CXxALVqj
(3) Help rescue workers by staying home for the remainder of today!
Don't get in the way and into danger out of your own curiosity!
#yycflood
Oklahoma
(1) @Meezy1994: 16 minutes to save your life. That's it.
Tornado
(2) @AlexDemskiWWE we are fine.. Thank you so much for asking...
It is such a sad heartbreaking day ..thank you so much again for
asking.
(3) Sirens in Pv going off..
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West Texas
Explosion

(1) I'm only 15 min away.. &amp; I am so helpless... I haven't felt
like this since 9/11
(2) MT @GregAbbott_TX: On way to #West, Texas to help families,
1st responders &amp; community affected by the explosion.
#PrayforWest #txlege
(3) News conference underway in #WestTX @keyetv is rolling.

จากรูปที่ 19 (C) พบว่า Accuracy Ratio หรือ อัตราส่วนความถูกต้องของข้อความที่สามารถ
แยกประเภทได้จากข้อความที่คัดแยกออกมาทั้งหมด พบว่า ข้อความสาคัญและเร่งด่วนในเหตุการณ์
ภัยพิบัติ (MC ) ที่ถูกคัดแยกออกมาจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทั้ง 6 เหตุการณ์นั้น มีค่าความถูกต้องเกิน
80% ดังนั้น วิธีตรวจจับโดยใช้วิธีในบทที่ 3 กับชุดข้อมูล CrisisLexT6 มีความถูกต้องสูง
ตัวอย่างของข้อความที่ถูกตรวจจับแต่ไม่ตรงกับ ข้อความสาคัญและเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัย
พิบัติ (MC ) แสดงดังตารางที่ 12 ซึ่งเหตุผลหลักของการตรวจจับผิด 2 สาเหตุสาคัญ คือ
1. ข้อ ความบางข้อ ความที่ถูก ตรวจจับได้ มี คาส าคัญ ของ CrisisLexRec หรือ คาส าคัญ
เร่งด่วน แต่เนื้อหาโดยรวมเป็นการคาดคะเน, ประโยคคาถาม, ประโยคตลกขบขัน หรือ
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิ ดขึ้นจริง เช่น “What if the power goes out and I'm left
with raw cupcakes?”, “Coming up on @TheTodayShow the 2 Gold Coast
surf rescue heroes Nick”, “” เป็นต้น
2. ข้อ ความบางข้อ ความที่ถูก ตรวจจับได้ มี คาส าคัญ ของ CrisisLexRec หรือ คาส าคัญ
เร่งด่วน แต่เนื้อหาของข้อความเป็นการภาวนา หรือ แสดงอารมณ์ (Emotion Support)
ซึ่งข้อความเหล่านี้ไม่ใช่ ข้อความสาคัญ และเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (MC ) เช่น
“Stay safe @mvgreen54 and @LeedaZambam that storm is evil, just saying”,
“Heartbreaking the flooding in Calgary and Southern Alberta :(”
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ตารางที่ 12 ตัวอย่างของข้อความที่ถูกตรวจจับได้ แต่ไม่ตรงกับ
ข้อความสาคัญและเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (𝑀𝐶 ) (False Positive)
เหตุการณ์ภัยพิบัติ
ตัวอย่าง
Hurricane Sandy

(1) What if the power goes out and I'm left with raw cupcakes?
That would just be fucked.Water levels be rising!!! (@ Long
Island City Piers) [pic]: http://t.co/D9VVuCPo
(2) @James_Yammouni good morning! Please pray for your USA
east coast fans like me because a horrible hurricane is hitting
us very soon 10
(3) U think hurricane Sandy is bad just wait till Hurricane Selver
comes hehe
Boston Bombing (1) Unbelievable what happened in the Boston marathon I so sad
this event ends in this way :-(
(2) So grateful that I wasn't at the finish line when it happened.
Praying for all of those who are injured #PrayForBoston
(3) @cherylfenton Right. So scary when you hear armed and
dangerous. I live in Femway and used to sirens but not like
what I'm hearing Now.
Queensland Flood (1) Coming up on @TheTodayShow the 2 Gold Coast surf rescue
heroes Nick &amp; Angus http://t.co/cpdHmuBr
(2) just realised that year 12 &amp; uni is not gonna be easy. 2013
will be a massive bang bang year indeed.
(3) Stay safe @mvgreen54 and @LeedaZambam that storm is evil,
just saying.
Alberta Flood
(1) @AndrewBerkshire ugh it's all horrible. I love this place so much
and seeing it be destroyed is breaking my heart.
(2) Heartbreaking the flooding in Calgary and Southern Alberta :(
(3) 8 am Rush hour at ghost town Calgary today. Hope everyone
is safe @ Bankers Hall http://t.co/cJHdx52gCH
Oklahoma
(1) @SchambachJess we Oklahomans are family, if ones hurts we
Tornado
all hurt. If one passes away. It affects all of use, @koconews
@PaulFolger
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West Texas
Explosion

(2) For all my early morning folks, Check out CBS's up to the
minute with @AMGreenCBS3. I'll report on the latest in #Moore.
#Pray4Oklahoma
(3) Dang driving thru Moore is heartbreaking #
(1) there's noone to blame really... it was just a freak accident.
(2) Boston bombings, Texas explosion, Water Town shooting... wtf
is going on in America this week.
(3) RT @ali: Estimated 60-70 lives lost. Dear God. #WestTX
#PrayForTexas

4.4 การทดสอบประสิทธิภาพของการจัดกาหนดการของข้อความในเหตุจาลองภัยพิบัติ
การทดสอบประสิทธิภาพของการจัดกาหนดการของข้อความความสาคัญในเหตุการณ์ภัย
พิบัติ จะถูกแยกออกเป็น 6 การทดลองย่อย ของแต่ละเหตุการณ์ภัยพิบัติในชุดข้อมูล CrisisLexT6
โดยในแต่ล ะเหตุก ารณ์ภัยพิ บัติ จะท าการทดสอบการจัดก าหนดการของข้อความ (Scheduler)
ทั้ ง หมด 3 รูป แบบ คื อ การจัด ก าหนดการของข้อ ความความแบบมาก่ อนท าก่ อน (F), การจั ด
กาหนดการของข้อ ความความสาคัญโดยพิจารณาบริบทภัยพิบัติเพียงอย่างเดียว (R), และการจัด
กาหนดการของข้อความความสาคัญแบบที่ได้นาเสนอในบทที่ 3 (P) และทดลองซ้า 3 ครั้ง เพื่อนามา
คิดค่าเฉลี่ยเพื่อเพิ่มความแม่นยาในการทดลอง
4.4.1 การจาลองข้อความ
การจ าลองข้อ ความในการทดลอง จะใช้ข้อความจาก CrisisLexT6 ซึ่ง แบ่ง ออกเป็นการ
ทดลองย่อย 6 การทดลอง แต่ละเหตุการณ์ภัยพิบัติจะมีข้อความทั้งหมด 10,000 ข้อความ ลาดับ
การสุ่ ม ข้ อ ความเข้ า สู่ ร ะบบสารสนเทศภั ย พิ บั ติ จะเป็ น ไปตามล าดั บ ของชุ ด ข้ อ มู ล จริ ง
(Sequential Order) รายละเอียดของการจาลองข้อความ สามารถดูได้จากตารางที่ 13
เนื่องจากจานวนข้อความในเหตุการณ์ภัยพิบัติ มีลักษณะที่เพิ่มขึ้นสูงระหว่างเกิดเหตุการณ์
ภัยพิ บัติ และหลัง จากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ภั ยพิบั ติ ในงานวิจั ย [46] พบว่า ความถี่ ของข้อความ
(Message Rate) ภายหลัง จากเกิ ดเหตุก ารณ์ภัยพิบัติขึ้น จะมีจ านวนเพิ่ม ขึ้นถึง 10 เท่า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ปกติ ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงได้ทาการจาลองความถี่ของข้อความที่สู่
ระบบสารสนเทศภัยพิบัติ ตั้งแต่ 1 ถึง 10 เท่า ของช่องสัญญาณที่สามารถตอบสนองได้นั่นเอง
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ตารางที่ 13 คุณสมบัติของชุดข้อความ CrisisLexT6 ที่ใช้ในการทดลอง
รายละเอียด
จานวนเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Number of event)

ขนาด
6 เหตุการณ์

จานวนข้อความ (Number of messages)

10,000 ข้อความ / เหตุการณ์ภัยพิบัติ

ขนาดของข้อความโดยเฉลี่ย (Average Message Size)

150 ไบต์

ความถี่ของข้อความเข้า (Message Rate)

50 Msg./Sec – 500 Msg./Sec

ลาดับของข้อความ (Message Order)

ตามลาดับตามชุดข้อมูล

4.4.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
วิธีที่นามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ กับ การจัดกาหนดการของข้อความความสาคัญที่ได้
นาเสนอในบทที่ 3 คือ การจัดกาหนดการของข้อความแบบมาก่อนทาก่อน (F) [38] และการจัด
กาหนดการของข้อความสาคัญโดยพิจารณาบริบทภัยพิบัติเพียงอย่างเดียว (R) [4, 5, 24-29] โดย
ที่การจัดกาหนดการของข้อความแบบมาก่อนทาก่อน (F) จะไม่ สนใจบริบทของเนื้อหาข้อมู ล
ดังนั้น ข้อความใดเข้ามาใน Client-Side Proxy ก่อนก็จะถูกส่งออกไปยัง Server-Side Proxy
ก่อน ส่วนการจัดกาหนดการของข้อ ความสาคัญโดยพิจารณาบริบทภัยพิบัติอย่างเดียว (R) จะ
พิจารณาเนื้อ หาของข้อความว่าเกี่ ยวข้องกั บภัยพิบัติหรือไม่ โดยใช้พื้นฐานการคัดแยกบริบ ท
ข้อความจากชุดคาสาคัญ CrisisLexRec ดังนั้น ข้อความที่เข้ามายัง Client-Side Server จะถูก
ตรวจสอบว่า ข้ อ ความมี ส่ ว นใดตรงกั บ ค าส าคั ญ CrisisLexRec หรื อ ไม่ ถ้ าตรงกั บ ค าส าคั ญ
ข้อความนั้นจะถูกส่งออกไปตามลาดับ ส่วนข้อความไม่มีคาสาคัญ CrisisLexRec จะถูกส่งออกไป
ก็ต่อ เมื่ อ ไม่ มี ข้อ ความที่ ตรงกั บ คาส าคัญ เหลืออยู่ในคิวประมวลผลเลย ตารางที่ 14 อธิบ าย
คุณสมบัติของบริบทในการจัดกาหนดการของข้อความที่นามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ทดลอง การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด ก าหนดการของข้ อ ความความจะใช้ Effective
Throughput, Effective Ratio และ, Success Ratio มาเป็นตัวประเมิน
ตารางที่ 14 คุณสมบัติของรูปแบบการจัดกาหนดการของข้อความที่นามาเปรียบเทียบในการทดลอง
รูปแบบการจัดก้าหนดการของข้อความ (Scheduler)

Disaster
context

Urgent
context

Unique
context

การจัดกาหนดการของข้อความแบบมาก่อนทาก่อน (F)
การจัดกาหนดการของข้อความสาคัญโดยพิจารณาบริบทภัยพิบัติ
เพียงอย่างเดียว (R)
การจัดกาหนดการของข้อความสาคัญแบบลาดับความสาคัญที่ได้
นาเสนอในบทที่ 3 (P)

×
×

×

×
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4.4.3 ผลการทดลอง
i) เหตุการณ์เฮอริเคนแซนดี้ (Hurricane Sandy)
(1) Effective Throughput และ Effective Ratio
Number of messages (Msg.)

10000
8000
6000
4000
2000
0

F
(50)

R
(50)

P
(50)

F
R
P
(100) (100) (100)

F
R
P
(200) (200) (200)

F
R
P
(300) (300) (300)

F
R
P
(400) (400) (400)

F
R
P
(500) (500) (500)

Non disaster message 3871 3871 3871

3342 3505 3578

2900 2619 2592

2726 2355 2348

2236 1471 1595

2036 1552 1417

Disaster message

5027 5027 5027

4059 4180 3935

2265 2801 2477

1404 2144 1436

1438 1989 1453

1632 1814 1680

Critical messsage

1102 1102 1102

813

509

344

350

356

867

987

629

888

498

840

436

801

408

802

รูปที่ 20 กราฟ Effective Throughput ของเหตุการณ์เฮอริเคนแซนดี้
Message Ratio (%)

100%
80%
60%
40%
20%

0%

F
(50)

R
(50)

P
(50)

F
R
P
(100) (100) (100)

F
R
P
(200) (200) (200)

F
R
P
(300) (300) (300)

F
R
P
(400) (400) (400)

F
R
P
(500) (500) (500)

Non disaster message

39%

39%

39%

41%

41%

42%

51%

43%

44%

61%

47%

51%

56%

38%

41%

51%

41%

36%

Disaster message

50%

50%

50%

49%

49%

46%

40%

46%

42%

31%

43%

31%

36%

51%

38%

41%

48%

43%

Critical messsage

11%

11%

11%

10%

10%

12%

9%

10%

15%

8%

10%

18%

9%

11%

21%

9%

11%

21%

รูปที่ 21 กราฟ Effective Ratio ของเหตุการณ์เฮอริเคนแซนดี้
(2) Success Ratio

37%
P (500)

R (500)

F (500) 32%

73%
P (400)

40%
R (400)

F (400) 32%

45%

P (300)

F (300) 31%

P (200)

R (200)

F (200)

P (100)

0%

R (300)

20%

76%

81%
46%

40%

57%

79%

90%

74%

100%
P (50)

R (100)

100%

60%

F (100)

100%
F (50)

R (50)

Message Ratio (%)

80%

73%

Critical messsage

100%

Scheduler (Message rate) : Msg./Second

รูปที่ 22 กราฟ Success Ratio ของเหตุการณ์เฮอริเคนแซนดี้
ผลการทดลอง พบว่ า ที่ ค วามถี่ 50 ข้อความ/วิ นาที วิธีก ารจัดก าหนดการของ
ข้อ ความทั้ง 3 มี ประสิท ธิภาพการส่ง ข้อความทุก ประเภทเท่ากัน เนื่องจากแบนด์วิดท์ ใน
ช่องสัญญาณสามารถส่งทุกข้อความจาก Client-Side Proxy ไปยัง Server-Side Proxy ได้
โดยที่ Effective Ratio ของ ข้อความส าคัญและเร่งด่วนในเหตุก ารณ์ภัยพิบัติ (MC ) ที่
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11%, ข้อ ความที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภั ย พิบั ติ (MD ) ที่ 50% และข้ อความที่ ไ ม่ เ กี่ ยวข้ องกั บ
เหตุก ารณ์ภัยพิ บัติ (MN ) ที่ 39% แต่ห ลั ง จากความถี่ข องข้อ ความเพิ่ม ขึ้นตั้ ง แต่ 100
ข้อความ/วินาที ขึ้นไป พบว่า เกิดการโยนทิ้งข้อความที่ Client-Side Proxy เพราะ แบนด์
วิดท์ ในช่อ งสัญ ญาณไม่ ส ามารถส่ง ข้อความที่ เ ข้ามาในระบบได้ทุ ก ข้อความ ด้วยจ านวน
ข้อความที่ส่งออกจาก Client-Side Proxy ไปยัง Server-Side Proxy ใกล้เคียงกัน การส่ง
ข้อ ความส าคัญ และเร่งด่วนในเหตุก ารณ์ภัยพิบัติ (MC ) ของวิธีก ารจัดก าหนดการของ
ข้อความแบบมาก่อนทาก่อน (F) มีประสิทธิภาพต่าที่สุด (Success Ratio 74% - 32%) หรือ
Success Ratio เฉลี่ยที่ 43%, การจัดกาหนดการของข้อความสาคัญโดยพิจารณาบริบทภัย
พิบัติเ พี ยงอย่างเดียว (R) มี ประสิท ธิภาพดีขึ้นมาจาก (F) (Success Ratio 79% - 37%)
หรือ Success Ratio เฉลี่ยที่ 52%, และการจัดกาหนดการของข้อ ความสาคัญที่ได้นาเสนอ
ในบทที่ 3 (P) มี ประสิท ธิภาพดีที่ สุด (Success Ratio 90% - 73%) หรือ Success Ratio
เฉลี่ยที่ 79%
ii) เหตุการณ์ระเบิดในเมืองบอสตัน (Boston bombing)
(1) Effective Throughput และ Effective Ratio
Number of messages (Msg.)

10000
8000
6000
4000
2000
0
F (50) R (50) P (50)

F
R
P
(100) (100) (100)

F
R
P
(200) (200) (200)

F
R
P
(300) (300) (300)

F
R
P
(400) (400) (400)

F
R
P
(500) (500) (500)

Non-Disaster Message 3505 3505 3505

4364 3745 3854

3237 2765 2666

2978 2446 2523

2584 2067 2232

2377 1685 1643

Disaster Message

5648 5648 5648

3544 4173 4172

2395 2808 2830

1241 1877 1859

1381 1680 1548

1555 1897 1872

Critical Message

847

603

385

247

260

286

847

847

646

693

416

553

314

528

297

436

309

504

รูปที่ 23 กราฟ Effective Throughput ของเหตุการณ์ระเบิดในเมืองบอสตัน
Message Ratio (%)
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F
R
P
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F
R
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Non-Disaster Message

35%

35%

35%

51%

44%

44%

54%

46%

44%

67%

53%

51%

61%

51%

53%

56%

43%

41%

Disaster Message

56%

56%

56%

42%

49%

48%

40%

47%

47%

28%

40%

38%

33%

42%

37%

37%

49%

47%

Critical Message

8%

8%

8%

7%

8%

8%

6%

7%

9%

6%

7%

11%

6%

7%

10%

7%

8%

13%

รูปที่ 24 กราฟ Effective Ratio ของเหตุการณ์ระเบิดในเมืองบอสตัน
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(2) Success Ratio
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รูปที่ 25 กราฟ Success Ratio ของเหตุการณ์ระเบิดในเมืองบอสตัน
ผลการทดลอง พบว่ า ที่ ค วามถี่ 50 ข้อความ/วิ นาที วิธีก ารจัดก าหนดการของ
ข้อ ความทั้ง 3 มี ประสิท ธิภาพการส่ง ข้อความทุก ประเภทเท่ากัน เนื่องจากแบนด์วิดท์ ใน
ช่องสัญญาณสามารถส่งทุกข้อความจาก Client-Side Proxy ไปยัง Server-Side Proxy ได้
โดยที่ Effective Ratio ของ ข้อความส าคัญและเร่งด่วนในเหตุก ารณ์ภัยพิบัติ (MC ) ที่
8%, ข้ อ ความที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภั ย พิ บั ติ (MD ) ที่ 56% และข้ อ ความที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เหตุก ารณ์ภัยพิ บัติ (MN ) ที่ 35% แต่ห ลั ง จากความถี่ข องข้อ ความเพิ่ม ขึ้นตั้ ง แต่ 100
ข้อความ/วินาที ขึ้นไป พบว่า เกิดการโยนทิ้งข้อความที่ Client-Side proxy เพราะ แบนด์
วิดท์ ในช่อ งสัญ ญาณไม่ ส ามารถส่ง ข้อความที่ เ ข้ามาในระบบได้ทุ ก ข้อความ ด้วยจ านวน
ข้อความที่ส่งออกจาก Client-Side Proxy ไปยัง Server-Side Proxy ใกล้เคียงกัน การส่ง
ข้อ ความส าคัญ และเร่งด่วนในเหตุก ารณ์ภัยพิบัติ (MC ) ของวิธีก ารจัดก าหนดการของ
ข้อความแบบมาก่อนทาก่อน (F) มีประสิทธิภาพต่าที่สุด (Success Ratio 71% - 34%) หรือ
Success Ratio เฉลี่ยที่ 42%, การจัดกาหนดการของข้อความสาคัญโดยพิจารณาบริบทภัย
พิบัติเ พี ยงอย่างเดียว (R) มี ประสิท ธิภาพดีขึ้นมาจาก (F) (Success Ratio 76% - 36%)
หรือ Success Ratio เฉลี่ยที่ 47%, และการจัดกาหนดการของข้อความสาคัญที่ได้นาเสนอ
ในบทที่ 3 (P) มี ประสิท ธิภาพดีที่ สุด (Success Ratio 82% - 60%) หรือ Success Ratio
เฉลี่ยที่ 64%
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iii) เหตุการณ์น้าท่วมรัฐควีนแลนด์ (Queensland flooding)
(1) Effective Throughput และ Effective Ratio
10000

Number of messages (Msg.)

8000
6000
4000
2000
0
F (50) R (50) P (50)

F
R
P
(100) (100) (100)

F
R
P
(200) (200) (200)

F
R
P
(300) (300) (300)

F
R
P
(400) (400) (400)

F
R
P
(500) (500) (500)

Non-Disaster Message 4097 4097 4097

4203 4211 4027

3377 2953 3060

3092 2658 2749

2673 2169 2303

2353 1802 1676

Disaster Message

5414 5414 5414

3498 3619 3772

1786 2250 2181

1090 1903 1800

1126 1479 1491

1380 1614 1807

Critical Message

489

359

202

153

141

149

489

489

369

454

236

422

229

400

205

387

208

401

รูปที่ 26 กราฟ Effective Throughput ของเหตุการณ์น้าท่วมรัฐควีนแลนด์
Message Ratio (%)

100%

80%
60%
40%
20%
0%

F
R
P
(100) (100) (100)

F
R
P
(200) (200) (200)

F
R
P
(300) (300) (300)

F
R
P
(400) (400) (400)

F
R
P
(500) (500) (500)

Non-Disaster Message

41%

41%

41%

52%

51%

49%

63%

54%

54%

71%

55%

56%

68%

56%

55%

61%

50%

43%

Disaster Message

54%

54%

54%

43%

44%

46%

33%

41%

39%

25%

40%

36%

29%

38%

36%

36%

45%

47%

Critical Message

5%

5%

5%

4%

5%

6%

4%

4%

7%

4%

5%

8%

4%

5%

9%

4%

6%

10%

F (50) R (50) P (50)

รูปที่ 27 กราฟ Effective Ratio ของเหตุการณ์น้าท่วมรัฐควีนแลนด์
(2) Success Ratio

P (500)

43%

F (500) 30%

R (500)

P (400)

42%
R (400)

F (400) 29%

79%

82%

47%
P (300)

R (300)

P (200)

R (200)

F (200)

P (100)

0%

F (300) 31%

20%

48%

41%

86%

93%

75%
R (100)

100%
P (50)

73%

100%
R (50)

40%

F (100)

100%

60%

F (50)

Message Ratio (%)

80%

82%

Critical Message

100%

Scheduler (Message rate) : Msg./Second

รูปที่ 28 กราฟ Success Ratio ของเหตุการณ์น้าท่วมรัฐควีนแลนด์
ผลการทดลอง พบว่า ที่ความถี่ 50 ข้อความ/วินาที วิธีการจัดกาหนดการของข้อความทั้ง 3
มีประสิทธิภาพการส่งข้อความทุกประเภทเท่ากัน เนื่องจากแบนด์วิดท์ในช่องสัญญาณสามารถส่งทุก
ข้อความจาก Client-Side Proxy ไปยัง Server-Side Proxy ได้ โดยที่ Effective Ratio ของ ข้อความ
สาคัญและเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (MC ) ที่ 5%, ข้อความที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ (MD ) ที่
54% และข้อ ความที่ ไม่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ เหตุก ารณ์ภัยพิบัติ (MN ) ที่ 41% แต่ห ลัง จากความถี่ของ
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ข้อความเพิ่ม ขึ้นตั้ง แต่ 100 ข้อความ/วินาที ขึ้นไป พบว่า เกิดการโยนทิ้ ง ข้อความที่ Client-Side
Proxy เพราะ แบนด์วิดท์ในช่องสัญญาณไม่สามารถส่งข้อความที่เข้ามาในระบบได้ทุกข้อความ ด้วย
จานวนข้อ ความที่ส่งออกจาก Client-Side Proxy ไปยัง Server-Side Proxy ใกล้เ คียงกั น การส่ง
ข้อความสาคัญและเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (MC ) ของวิธีการจัดกาหนดการของข้อความแบบ
มาก่อนทาก่อน (F) มีประสิทธิภาพต่าที่สุด (Success Ratio 73% - 30%) หรือ Success Ratio เฉลี่ย
ที่ 41%, การจัดกาหนดการของข้อความสาคัญ โดยพิจ ารณาบริบทภัยพิบัติเพียงอย่างเดียว (R) มี
ประสิท ธิภาพดีขึ้นมาจาก (F) (Success Ratio 75% - 43%) หรือ Success Ratio เฉลี่ยที่ 51%,
และการจัดก าหนดการของข้อ ความส าคั ญ แบบล าดับ ความส าคัญ ที่ ได้ นาเสนอในบทที่ 3 (P) มี
ประสิทธิภาพดีที่สุด (Success Ratio 93% - 82%) หรือ Success Ratio เฉลี่ยที่ 84%
iv) เหตุการณ์น้าท่วมเมืองอัลเบอร์ตา (Alberta flooding)
Number of messages (Msg.)

(1) Effective Throughput และ Effective Ratio
10000
8000
6000

4000
2000

0
F (50) R (50) P (50)

F
R
P
(100) (100) (100)

F
R
P
(200) (200) (200)

F
R
P
(300) (300) (300)

F
R
P
(400) (400) (400)

F
R
P
(500) (500) (500)

Non-Disaster Message

4811

4811

4811

4455

3918

3760

3248

3007

2794

2929

2026

2020

2543

2032

1666

2168

1348

1645

Disaster Message

4257

4257

4257

2406

2866

2747

1381

1473

1075

829

1394

583

836

1120

580

1007

1418

736

Critical Message

932

932

932

552

643

930

310

341

907

191

333

904

210

279

892

227

333

901

รูปที่ 29 กราฟ Effective Throughput ของเหตุการณ์น้าท่วมเมืองอัลเบอร์ตา
Message Ratio (%)

100%

80%
60%
40%

20%
0%

F
R
P
(100) (100) (100)

F
R
P
(200) (200) (200)

F
R
P
(300) (300) (300)

F
R
P
(400) (400) (400)

F
R
P
(500) (500) (500)

Non-Disaster Message

48%

48%

48%

60%

53%

51%

66%

62%

58%

74%

54%

58%

71%

59%

53%

64%

44%

50%

Disaster Message

43%

43%

43%

32%

39%

37%

28%

31%

23%

21%

37%

17%

23%

33%

18%

30%

46%

22%

Critical Message

9%

9%

9%

7%

9%

13%

6%

7%

19%

5%

9%

26%

6%

8%

28%

7%

11%

27%

F (50) R (50) P (50)

รูปที่ 30 กราฟ Effective Ratio ของเหตุการณ์น้าท่วมเมืองอัลเบอร์ตา
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(2) Success Ratio
Critical Message

97%

96%

97%

P (500)

R (500) 36%

F (500)24%

P (400)

F (400)22%

R (400) 30%

P (300)

R (300) 36%

F (300)21%

P (200)

R (200) 37%

P (100)

R (100)

0%

F (100)

97%

100%

20%

F (200) 33%

40%

69%

100%

P (50)

59%

100%
R (50)

60%

100%

Message Ratio (%)

80%

F (50)

100%

Scheduler (Message rate) : Msg./Second

รูปที่ 31 กราฟ Success Ratio ของเหตุการณ์น้าท่วมเมืองอัลเบอร์ตา
ผลการทดลอง พบว่า ที่ความถี่ 50 ข้อความ/วินาที วิธีการจัดกาหนดการของข้อความทั้ง 3
มีประสิทธิภาพการส่งข้อความทุกประเภทเท่ากัน เนื่องจากแบนด์วิดท์ในช่องสัญญาณสามารถส่งทุก
ข้อความจาก Client-Side Proxy ไปยัง Server-Side Proxy ได้ โดยที่ Effective Ratio ของ ข้อความ
สาคัญและเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (MC ) ที่ 9%, ข้อความที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ (MD ) ที่
43% และข้อ ความที่ ไม่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ เหตุก ารณ์ภัยพิบัติ (MN ) ที่ 48% แต่ห ลัง จากความถี่ของ
ข้อความเพิ่ม ขึ้นตั้ง แต่ 100 ข้อความ/วินาที ขึ้นไป พบว่า เกิดการโยนทิ้ ง ข้อความที่ Client-Side
Proxy เพราะ แบนด์วิดท์ในช่องสัญญาณไม่สามารถส่งข้อความที่เข้ามาในระบบได้ทุกข้อความ ด้วย
จานวนข้อ ความที่ส่งออกจาก Client-Side Proxy ไปยัง Server-Side Proxy ใกล้เ คียงกั น การส่ง
ข้อความสาคัญและเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (MC ) ของวิธีการจัดกาหนดการของข้อความแบบ
มาก่อนทาก่อน (F) มีประสิทธิภาพต่าที่สุด (Success Ratio 59% - 24%) หรือ Success Ratio เฉลี่ย
ที่ 32%, การจัดกาหนดการของข้อความสาคัญ โดยพิจ ารณาบริบทภัยพิบัติเพียงอย่างเดียว (R) มี
ประสิท ธิภาพดีขึ้นมาจาก (F) (Success Ratio 69% - 36%) หรือ Success Ratio เฉลี่ยที่ 42%,
และการจัดกาหนดการของข้อความสาคัญที่ได้นาเสนอในบทที่ 3 (P) มีประสิทธิภาพดีที่สุด (Success
Ratio 100% - 97%) หรือ Success Ratio เฉลี่ยที่ 97%
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v) เหตุการณ์เทอร์นาโดโอกลาโฮมา (Tornado Oklahoma)
(1) Effective Throughput และ Effective Ratio
Number of messages (Msg.)

10000
8000
6000
4000
2000
0
F (50) R (50) P (50)

F
R
P
(100) (100) (100)

F
R
P
(200) (200) (200)

F
R
P
(300) (300) (300)

F
R
P
(400) (400) (400)

F
R
P
(500) (500) (500)

Non-Disaster Message

5163

5163

5163

4864

4429

4234

3398

3110

2947

3324

1781

1828

2800

1852

2061

2457

1120

1298

Disaster Message

3855

3855

3855

2661

2880

2751

1214

1456

1132

858

1383

762

831

1362

674

1020

891

654

Critical Message

972

972

972

695

729

845

362

384

800

256

367

783

235

352

789

289

261

777

รูปที่ 32 กราฟ Effective Throughput ของเหตุการณ์เทอร์นาโดโอกลาโฮมา (Tornado
Oklahoma)
Message Ratio (%)

100%
80%

60%
40%
20%
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P
(100) (100) (100)

F
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P
(200) (200) (200)

F
R
P
(300) (300) (300)

F
R
P
(400) (400) (400)

F
R
P
(500) (500) (500)

Non-Disaster Message

52%

52%

52%

59%

55%

54%

68%

63%

60%

75%

50%

54%

72%

52%

58%

65%

49%

48%

Disaster Message

39%

39%

39%

32%

36%

35%

24%

29%

23%

19%

39%

23%

21%

38%

19%

27%

39%

24%

Critical Message

10%

10%

10%

8%

9%

11%

7%

8%

16%

6%

10%

23%

6%

10%

22%

8%

11%

28%

F (50) R (50) P (50)

รูปที่ 33 กราฟ Effective Ratio ของเหตุการณ์เทอร์นาโดโอกลาโฮมา (Tornado Oklahoma)
(2) Success Ratio

P (500)

F (500) 30%

R (500)27%
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P (400)

R (400) 36%

F (400)24%
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P (300)
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F (300)26%
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R (100)
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40%
20%
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Scheduler (Message rate) : Msg./Second

รูปที่ 34 กราฟ Success Ratio ของเหตุการณ์เทอร์นาโดโอกลาโฮมา (Tornado Oklahoma)
ผลการทดลอง พบว่า ที่ความถี่ 50 ข้อความ/วินาที วิธีการจัดกาหนดการของข้อความทั้ง 3
มีประสิทธิภาพการส่งข้อความทุกประเภทเท่ากัน เนื่องจากแบนด์วิดท์ในช่องสัญญาณสามารถส่งทุก
ข้อความจาก Client-Side Proxy ไปยัง Server-Side Proxy ได้ โดยที่ Effective Ratio ของ ข้อความ
สาคัญและเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (MC ) ที่ 10%, ข้อความที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ (MD ) ที่
39% และข้อ ความที่ ไม่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ เหตุก ารณ์ภัยพิบัติ (MN ) ที่ 52% แต่ห ลัง จากความถี่ของ
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ข้อความเพิ่ม ขึ้นตั้ง แต่ 100 ข้อความ/วินาที ขึ้นไป พบว่า เกิดการโยนทิ้ ง ข้อความที่ Client-Side
Proxy เพราะ แบนด์วิดท์ในช่องสัญญาณไม่สามารถส่งข้อความที่เข้ามาในระบบได้ทุกข้อความ ด้วย
จานวนข้อ ความที่ส่งออกจาก Client-Side Proxy ไปยัง Server-Side Proxy ใกล้เ คียงกั น การส่ง
ข้อความสาคัญและเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (MC ) ของวิธีการจัดกาหนดการของข้อความแบบ
มาก่อนทาก่อน (F) มีประสิทธิภาพต่าที่สุด (Success Ratio 71% - 30%) หรือ Success Ratio เฉลี่ย
ที่ 38%, การจัดกาหนดการของข้อความสาคัญ โดยพิจ ารณาบริบทภัยพิบัติเพียงอย่างเดียว (R) มี
ประสิท ธิภาพดีขึ้นมาจาก (F) (Success Ratio 75% - 27%) หรือ Success Ratio เฉลี่ยที่ 43%,
และการจัดกาหนดการของข้อความสาคัญที่ได้นาเสนอในบทที่ 3 (P) มีประสิทธิภาพดีที่สุด (Success
Ratio 87% - 80%) หรือ Success Ratio เฉลี่ยที่ 82%
vi) เหตุการณ์ระเบิดในรัฐเวสเท็กซัส (West Texas explosion)
(1) Effective Throughput และ Effective Ratio
Number of messages (Msg.)

10000
8000
6000
4000
2000
0
F (50) R (50) P (50)

F
R
P
(100) (100) (100)

F
R
P
(200) (200) (200)

F
R
P
(300) (300) (300)

F
R
P
(400) (400) (400)

F
R
P
(500) (500) (500)

Non-Disaster Message 4754 4754 4754

4320 4055 4385

4063 3341 3409

3364 2164 2216

2759 1411 1228

2496 1077

907

Disaster Message

4118 4118 4118

2835 2999 2551

1154 1503

882

905

1236

639

1100

978

326

983

938

327

Critical Message

1128 1128 1128

780

321

1051

265

363

1040

321

285

976

328

268

815

824

1063

421

รูปที่ 35 กราฟ Effective Throughput ของเหตุการณ์ระเบิดในรัฐเวสเท็กซัส (West Texas
explosion)
Message Ratio (%)
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รูปที่ 36 กราฟ Effective Ratio ของเหตุการณ์ระเบิดในรัฐเวสเท็กซัส (West Texas explosion)
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(2) Success Ratio
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รูปที่ 37 กราฟ Success Ratio ของเหตุการณ์ระเบิดในรัฐเวสเท็กซัส (West Texas explosion)
ผลการทดลอง พบว่า ที่ความถี่ 50 ข้อความ/วินาที วิธีการจัดกาหนดการของข้อความทั้ง 3
มีประสิทธิภาพการส่งข้อความทุกประเภทเท่ากัน เนื่องจากแบนด์วิดท์ในช่องสัญญาณสามารถส่งทุก
ข้อความจาก Client-Side Proxy ไปยัง Server-Side Proxy ได้ โดยที่ Effective Ratio ของ ข้อความ
สาคัญและเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (MC ) ที่ 11%, ข้อความที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ (MD ) ที่
41% และข้อ ความที่ ไม่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ เหตุก ารณ์ภัยพิบัติ (MN ) ที่ 48% แต่ห ลัง จากความถี่ของ
ข้อความเพิ่ม ขึ้นตั้ง แต่ 100 ข้อความ/วินาที ขึ้นไป พบว่า เกิดการโยนทิ้ ง ข้อความที่ Client-Side
Proxy เพราะ แบนด์วิดท์ในช่องสัญญาณไม่สามารถส่งข้อความที่เข้ามาในระบบได้ทุกข้อความ ด้วย
จานวนข้อ ความที่ส่งออกจาก Client-Side Proxy ไปยัง Server-Side Proxy ใกล้เ คียงกั น การส่ง
ข้อความสาคัญและเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ (MC ) ของวิธีการจัดกาหนดการของข้อความแบบ
มาก่อนทาก่อน (F) มีประสิทธิภาพต่าที่สุด (Success Ratio 69% - 29%) หรือ Success Ratio เฉลี่ย
ที่ 35%, การจัดกาหนดการของข้อความสาคัญ โดยพิจ ารณาบริบทภัยพิบัติเพียงอย่างเดียว (R) มี
ประสิท ธิภาพดีขึ้นมาจาก (F) (Success Ratio 73% - 24%) หรือ Success Ratio เฉลี่ยที่ 38%,
และการจัดกาหนดการของข้อความสาคัญที่ได้นาเสนอในบทที่ 3 (P) มีประสิทธิภาพดีที่สุด (Success
Ratio 94% - 72%) หรือ Success Ratio เฉลี่ยที่ 88%
จากผลการทดลองส่งข้อความภัยพิบัติ โดยใช้วิธีการจัดกาหนดการของข้อความ 3 รูปแบบ
คือ การการจัดกาหนดการของข้อ ความแบบมาก่อนท าก่อน (F), การจัดก าหนดการของข้อความ
สาคัญโดยพิจารณาบริบทภัยพิบัติเพียงอย่างเดียว (R), และการจัดกาหนดการของข้อความสาคัญที่ได้
นาเสนอในบทที่ 3 (P) จากชุดข้อมูล CrisisLexT6 ซึ่งประกอบด้วย 6 การทดลองย่อย สรุปได้ว่า เมื่อ
ความถี่ของข้อความ เหมาะสม กับแบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณ (หรือ 50 ข้อความ/วินาที จากการ
ทดลอง) ข้อความทุกประเภท จะสามารถส่งจาก Client-Side Proxy ไปยัง Server-Side Proxy ได้
ทั้งหมด ประสิทธิภาพของทั้ง 3 วิธีที่ใช้ในการทดลองจึงมีค่าเท่ากัน แต่หลังจากความถี่ของข้อความ
เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ 1 เท่า จนถึง 10 เท่า (หรือ 100 - 500 ข้อความ/วินาที จากการทดลอง) พบว่า จะมี
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เหตุการณ์ที่ข้อความถูกโยนทิ้ง เนื่องจากแบนด์วิดท์ในช่องสัญญาณไม่เพียงพอ และจะมีบางข้อความ
เท่านั้นที่สามารถส่งไปยัง Server-Side Proxy ได้ ดังนั้น ด้วยการจัดกาหนดการของข้อความโดยใช้
วิธีการจัดลาดับข้อความแบบมาก่อนทาก่อน (F) สามารถส่งข้อความสาคัญและเร่งด่วนในเหตุการณ์
ภัยพิบัติ (MC ) ได้น้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพต่าที่สุดในการทดลอง หรือ Success Ratio เฉลี่ย
ของทุกเหตุการณ์ ประมาณ 39%, การจัดกาหนดการของข้อความสาคัญโดยพิจารณาบริบทภัยพิบัติ
เพียงอย่างเดียว (R) สามารถส่งข้อความได้มากกว่าวิธีการจัดกาหนดการของข้อความแบบมาก่อนทา
ก่อน (F) และมีประสิทธิภาพดีกว่าเล็กน้อย หรือ Success Ratio เฉลี่ยของทุกเหตุการณ์ ประมาณ
46%, และการจัดกาหนดการของข้อ ความส าคัญ ที่ได้นาเสนอในบทที่ 3 (P) สามารถส่ง ข้อความ
ได้มากที่สุด และมีประสิทธิภาพดีที่สุด หรือ Success Ratio เฉลี่ยของทุกเหตุการณ์ ประมาณ 82%
และ สามารถส่ง ข้อ ความได้ป ระสิท ธิภาพดีที่ สุด หรือ Success Ratio 97% ในเหตุก ารณ์น้าท่ วม
เมืองอัลเบอร์ตา และมีประสิทธิภาพต่าที่สุด หรือ Success Ratio 64% ในเหตุการณ์ระเบิดในเมือง
บอสตัน (Boston bombing) (สามารถดูผลลัพธ์ของการทดลองได้ที่ ภาคผนวก 4)
4.4.4 วิเคราะห์ผลการทดลอง
ในการทดลองจะพบว่ า ลัก ษณะการทดลองมี ลั ก ษณะสั ม พัน ธ์ กั บ ทฤษฎีของ Queuing
Theory ที่มีรูปแบบ M/M/1 ซึ่งมีการกาหนดให้ อัตราการมาถึงของข้อความ (Arrival rate) ตั้งแต่
50 - 500 ข้ อ ความ/วิ น าที ดั ง นั้ น 𝜆 = {50,100,200,300,400,500} และอั ต ราส่ ง ข้ อ มู ล ใน
ช่องสัญญาณ (Service time) จากัดที่ 64kbps หรือ 54 ข้อความ/วินาที (ขนาดของข้อความเฉลี่ย
คือ 150B) ดังนั้น μ = 54 ซึ่งจากลักษณะการทางานดังกล่าว จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง คือ
ช่วง Stable condition (𝜆 < μ) หรือ ช่วง 50 ข้อความ/วินาที ซึ่งช่วงนี้ จะพบว่า จะไม่มีข้อความ
ค้างในคิว ประมวลผลเลย เพราะอั ตราการมาถึง ของข้อความ น้อยกว่า อัตราอัตราส่ ง ข้อมู ล ใน
ช่อ งสั ญ ญาณ ระบบจึ ง สามารถส่ ง ข้ อ ความออกไปได้ ทั้ ง หมด และ ช่ ว ง Unstable condition
(𝜆 > μ) หรือ ช่วง 100 – 500 ข้อ ความ/วินาที ซึ่งช่วงนี้ ขนาดของคิวในระบบจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่
จากัด เมื่อเวลาผ่านไป อันเนื่องมาจาก อัตราการมาถึงของข้อความ มากกว่า อัตราการส่งข้อความ
ออกไป ดังนั้น เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพในกรณีที่ ขนาดของคิวในระบบมีความยาวไม่จากัด กราฟของ
รูปที่ 38 จะแสดงการเปรียบเที ยบของ ปริม าณข้อความ MC ในคิวประมวลผล ของแต่ล ะตัวจัด
กาหนดการของข้อความ ของชุดข้อความในเหตุการณ์ Alberta flood จานวน 10,000 ข้อความ ที่มี
การกาหนดให้อัตราการมาถึงของข้อความ (𝜆 = 500) และ คิวประมวลผลมีขนาดไม่จากัด
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รูปที่ 38 กราฟปริมาณข้อความ 𝑀𝐶 ที่อยู่ในคิวประมวลผลที่ไม่จากัด เมื่อ 𝜆 = 500
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จากกราฟปริมาณ MC ที่อยู่ในคิวประมวลผลขนาดไม่จากัด เมื่อ 𝜆 = 500 พบว่า ขนาดของ
คิวประมวลผล ของทุกตัวจัดก าหนดการของข้อความ จะเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงประมาณ 20
วินาทีแรก หลังจากนั้น ขนาดของคิวประมวลผลจะลดลงจนหมด ภายในระยะเวลาประมาณ 360
วินาที ซึ่งตัวจัดกาหนดการของข้อความสาคัญที่ได้นาเสนอในบทที่ 3 (P) มีปริมาณสะสมของข้อความ
MC น้อยกว่า การจัดกาหนดการของข้อความแบบอื่นๆ โดยที่ค่าสูงสุดของจานวนข้อความ MC ในคิว
ประมวลผล ของตัวจัดก าหนดการแบบ F, R และ P คือ 1,080 1132 และ 597 ตามลาดับ และ
พบว่ า หลั ง จากคิ ว ประมวลผลลดจ านวนข้อ ความ เพราะได้ ก ารส่ ง ข้ อ ความออกไปนั้ น ตั ว จั ด
กาหนดการของข้อความสาคั ญที่ได้นาเสนอในบทที่ 3 (P) ก็สามารถส่งข้อความ MC ออกไปได้หมด
ก่อน การจัดกาหนดการของข้อความแบบอื่นๆ โดยที่เวลาสุดท้ายที่ข้อความ MC ในคิวประมวลผล
หมดไป ของตัวจัดกาหนดการแบบ F, R และ P คือ 357, 345 และ 81 วินาที ตามลาดับ

รูปที่ 39 กราฟระยะเวลาหน่วงเฉลี่ยที่ 𝑀𝐶 ถูกส่งไปถึงปลายทาง เมื่อ 𝜆 = 500
นอกจากนี้ ระยะเวลาหน่วงเฉลี่ยของข้อความ MC ที่ส่งไปถึงปลายทาง ใน รูปที่ 39 ยังแสดง
ให้เห็นว่า ตัวจัดกาหนดการของข้อความสาคัญที่ได้นาเสนอในบทที่ 3 (P) มีค่าเฉลี่ยที่ต่ากว่า การจัด
กาหนดการของข้อความแบบอื่นๆ ด้วย โดยจะพบว่า ช่วงวินาทีที่ 100 เป็นต้นไป ตัวจัดกาหนดการ
ของข้อความสาคัญที่ได้นาเสนอในบทที่ 3 (P) จะไม่มีระยะเวลาหน่วงอีกแล้ว เนื่องจากข้อความ MC
ในคิวประมวลผล ถูกส่งออกมาหมดแล้วนั่นเอง ซึ่งแตกต่างจาก การจัดกาหนดการของข้อความแบบ
อื่นๆ ที่ยังคงมีระยะเวลาหน่วง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะข้อความ MC ยังคงหลงเหลืออยู่ในคิวประมวลผล
ดังนั้น ด้วยความสามารถดังกล่าว การจัดกาหนดการของข้อความที่ได้นาเสนอ (P) จึงมีประสิทธิภาพ
มากกว่าแบบอื่นๆ ที่ได้นามาเปรียบเทียบ แม้แต่ในกรณีที่ คิวประมวลผลที่มีอย่างไม่จากัด นั่นเอง
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บทที่ 5
บทสรุปและแนวทางในการพัฒนาต่อ
5.1 บทสรุป
เนื่องจากในช่วงระยะเวลาภัยพิบัติ โดยเฉพาะช่วงระยะกู้ภัยพิบัติและระยะฟื้นฟูภัยพิบัตินั้น
สภาพแวดล้อ มในการติดต่อ สื่อ สารถูก จ ากั ด อันเนื่องมาจากการพัง ทลายของบางส่วนในระบบ
เครือ ข่าย จ านวนแบนด์วิด ท์ ของช่องสัญ ญาณไม่ เ พียงพอต่อการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต ประกอบกับจานวนของข้อมูลมากมายที่อาจจะมีความถี่สูงถึง 10 เท่า
จากช่วงระยะเวลาปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อความจากสื่อสังคมออนไลน์ มีการไหลผ่านช่องสัญญาณ
ในสถานการณ์ ที่ ยากล าบากนี้ ข้ อ ความส าคัญ บางข้อความ ไม่ ส ามารถส่ง ออกไปได้ ทั้ ง หมดอั น
เนื่องมาจากข้อจากัดข้างต้น ดังนั้น การคัดเลือกข้อความที่สาคัญเพื่อส่งออกในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
จึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาข้อความสาคัญ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ไม่ได้จากั ดอยู่เพียงแค่ บริบทที่ เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ (Disaster-related context) เท่านั้น แต่ยัง มี
บริบทความเร่งด่วนของข้อความ (Urgent context) และบริบทความไม่ซ้าซ้อน (Unique context)
ที่จาเป็นต้องพิจารณาด้วยเช่นกัน แต่งานวิจัยที่ผ่านมายังคงมีข้อจากัด และไม่ได้พิจารณาความสาคัญ
ของข้อความให้ครอบคลุมทุกบริบทข้างต้น
งานวิจัยฉบับนี้ได้นาเสนอวิ ธีการรวมบริบทสาคัญเข้าด้วยกัน เพื่อนามาจัดกาหนดการของ
ข้อความสาคัญในช่องสัญญาณในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งทาให้เกิดข้อความ 3 ประเภท ตามลาดับ
ความส าคัญ จากน้อยไปหามาก คือ ข้อความส าคัญ และเร่ง ด่วนในเหตุก ารณ์ภัยพิบัติ , ข้อความที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ, และข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ จากการตรวจสอบ
การคัดแยกโดยใช้ชุดข้อมูล CrisisLexT6 พบว่า ประสบความสาเร็จในการคัดแยกข้อความสาคัญ
สูง สุด หรือ Accuracy 85% โดยเฉลี่ ย และจากการทดลองการจั ด ก าหนดการของข้อ ความใน
เหตุการณ์ภัยพิบัติ โดยใช้ทรัพยากรของช่องสัญญาณที่มีพื้นฐานจากเหตุการณ์ภัยพิบัติจริง พบว่า การ
การจัดกาหนดการของข้อความสาคัญที่ได้นาเสนอ สามารถส่งข้อความที่มีความสาคัญสูงสุดออกไปได้
มากที่สุด และมีประสิทธิภาพดีที่สุด หรือ Success Rate 82% โดยเฉลี่ย เมื่อเปรียบเทียบกับ การจัด
กาหนดการของข้อความแบบมาก่อนทาก่อน และการจัดกาหนดการของข้อความสาคัญโดยพิจารณา
บริบทภัยพิบัติเพียงอย่างเดียว ในทุกช่วงความถี่ของข้อความ โดยที่แบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณไม่
เพียงพอต่อการสื่อสาร
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5.2 ข้อจากัด
ข้อจากัดในงานวิจัยนี้มีดังนี้
1. เนื่องจากการทดสอบการจัดก าหนดการของข้อความ มีขั้นตอนการสุ่ม ข้อความจาก
Generator ภาษา Java ท าให้ บ างจั ง หวะของการสุ่ ม ข้ อ ความ อาจจะมี ค วาม
คลาดเคลื่อนของจานวนข้อความในความถี่สูงบ้าง ดังนั้นผลลัพธ์ของจานวนข้อความที่
สุ่มได้ในแต่ละช่วงเวลาอาจมีความคลาดเคลื่อนได้
2. เนื่องจากการทดสอบมีการใช้ Network shaping ชื่อ Network Link Conditioner ซึ่ง
จานวนแบนด์วิดท์ที่จากัดไว้ อาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้าง ทาให้ผลลัพธ์ที่ได้ทาการจด
บันทึกทางฝั่ง Server-Side Proxy อาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้าง
3. ข้อ ความในเหตุการณ์ภัยพิบัติ CrisisLexT6 ซึ่งเป็นชุดข้อความ 6 เหตุการณ์ภัยพิบัติ
ทั้งสิ้น 60,000 ข้อความ ที่ได้ถูกคัดแยกตามแนวทางที่ได้นาเสนอในงานวิจัยชิ้นนี้ อาจจะ
ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด และอาจจะมีความผิดพลาดในการคัดแยกบ้าง เนื่องจากใช้มนุษย์
ในการคั ดแยก อย่ างไรก็ ต าม สามารถใช้ แนวทางการคั ดแยกอื่ น ๆ ในอนาคต มา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยนี้ได้
4. ข้อความเป้าหมายในงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งไม่สามารถใช้งานกับภาษาอื่น
5.3 แนวทางในการพัฒนาต่อ
แนวทางการพัฒนาต่อจากงานวิจัยชิ้นนี้ มีรายละเอียดดังนี้
1. พั ฒ นาวิ ธีก ารคั ดแยกข้ อความตามปัจ จัย ส าคั ญ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ปัจ จัยเร่ง ด่ว น
(Urgent context) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในแนวทางอื่นได้ เช่น
แนวทางของ data mining เป็นต้น
2. เพิ่ ม เติม ปัจ จัยอื่ นๆ ที่ มี ผ ลในช่วงระยะกู้ ภัยพิบัติและระยะฟื้น ฟูภัยพิบัติ เพื่อนามา
พิจารณาข้อความสาคัญในเหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่น ปัจจัยด้านความปลอดภัยของข้อมูล
เพื่อให้ความสาคัญกับข้อมูลในเหตุการณ์ก่อการร้าย เป็นต้น
3. ทาการทดลองเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมกับภัยพิบัติที่มากขึ้นกว่าเดิม หรือรองรับภาษาอื่นๆ
ที่ไม่จากัดเฉพาะภาษาอังกฤษ
4. ทาการทดลองโดยใช้อุปกรณ์เครือข่ายจริง หรือในเหตุการณ์ภัยพิบัติจริง เพื่อประเมิน
ความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง
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1. โปรแกรม Network Link Conditioner
โปรแกรม Network Link Conditioner คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์ของระบบปฏิบัติการ
Mac OS X (ติดมากับโปรแกรม Xcode 4.1) ที่อนุญาตให้ผู้ใช้จาลองการใช้งานของแบนด์วิดท์ได้ตาม
ต้องการ ซึ่งหน้าจอการทางานแสดงดังรูปที่ 41

รูปที่ 40 ไอคอนโปรแกรม Network Link Conditioner

รูปที่ 41 หน้าจอการทางานของโปรแกรม Network Link Conditioner
โปรแกรม Network Link Conditioner สามารถกาหนดรูปแบบ Profile สาหรับการจาลอง
ปริมาณแบนด์วิดท์ที่ต้องการ โดยเข้าไปตั้งค่าที่ Manage Profiles ดังรูปที่ 42

รูปที่ 42 หน้าจอการตัง้ Profile ของโปรแกรม Network Link Conditioner
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การเริ่มต้นปรับ แบนด์วิดท์ของงานโปรแกรม Network Link Conditioner ต้องกาหนดค่า
Profile ที่ต้องการก่อน แล้วจึงกดปุ่ม ON ไอคอนสถานะจะปรากฏขึ้นที่ Menu bar ดังรูปที่ 44

รูปที่ 43 การเริ่มต้นปรับแบนด์วิดท์ของโปรแกรม Network Link Conditioner

รูปที่ 44 สถานะเริ่มทางานของโปรแกรม Network Link Conditioner
2. TCPDump และ TimeSync
- TCPDump เป็ น library ตั ว หนึ่ ง ท าหน้ า ที่ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในช่ อ งสั ญ ญาณ (Packet
analyzer) ในรูปแบบ Command-line ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็น TCP/IP Packet ที่
ถู ก ส่ ง หรื อ รั บ ในช่ อ งสั ญ ญาณ ซึ่ ง ผู้ จั ด ท าได้ น ามาค้ น หา TCP Window size เพื่ อ ประเมิ น ค่ า
Bandwidth ในช่องสัญญาณ ดังแสดงใน รูปที่ 45
- TimeSync เป็นฟังก์ชันหนึ่งของ Client-Side Proxy ทาหน้าที่เข้าสัญญาณเวลาระหว่าง
เครื่อ ง Client-Side Proxy และ Server-Side Proxy เพื่ อ ให้เ วลาของแต่ ล ะฝั่ง ตรงกั น ก่ อ นที่ จ ะ
ติดต่อสื่อสาร และคานวณค่า Delay ระหว่าทาง เพื่อนามาคานวณค่า RTT
ซึ่งค่า Effective Bandwidth ในช่องสัญญาณ สามารถคานวณดังนี้
TCP Window Size / RTT = Effective Bandwidth [47]

รูปที่ 45 ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกเรียกจาก library TCPDump
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3. CrisisLexT6 folder
CrisisLexT6 เป็นชุดข้อมูลภัยพิบัติจากสื่อสังคมออนไลน์ Twitter [4] ซึ่งประกอบด้วยชุด
ข้อมูลภัยพิบัติย่อย 6 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์เฮอริเคนแซนดี้ (Hurricane Sandy), เหตุการณ์ระเบิด
ในเมื อ งบอสตัน (Boston bombing), เหตุการณ์ เ ทอร์นาโดโอกลาโฮมา (Tornado Oklahoma),
เหตุก ารณ์ ร ะเบิด ในรัฐเวสเท็ ก ซัส (West Texas explosion), เหตุก ารณ์ น้าท่ วมเมื องอัล เบอร์ตา
(Alberta flooding), และ เหตุก ารณ์น้าท่ วมรัฐ ควีนแลนด์ (Queensland flooding) โดยแบ่ง เป็น
เหตุการณ์ เหตุการณ์ละ 10,000 ข้อความ แสดงดังรูปที่ 46

รูปที่ 46 แฟ้มข้อมูลภัยพิบัติ CrisisLexT6 [4]
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4. แฟ้มเก็บผลการทดลอง
แฟ้มเก็บผลการทดลองจากหัวข้อ 4.4.3 จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แฟ้มเก็บการทดลองคัด
แยกข้อ ความ (Message Detection) และแฟ้ ม เก็ บ การทดลองการจัด ก าหนดการของข้ อความ
(Message Scheduling) ซึ่ ง ทางผู้ จั ด ท าได้ อั พ โหลดขึ้ น ไปยั ง Github.com ซึ่ ง สามารถเข้ า ไปดู
รายละเอียดได้จาก https://github.com/ponthai/Message_Detection_And_Scheduling

รูปที่ 47 แฟ้มเก็บผลการทดลองใน Github.com
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