
42 TPA news

Risk Reduction

November 2020 | No. 287 |

ผศุ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวิัฒน์

คณะวิศวกรึรึมศาสตรึ์ จุัฬาลงกรึณ์มหาวิที่ยาลัย

กลุ่มวิจััยรึะบับัสารึสนเที่ศการึจััดการึภัยพัิบััติ

และความเส่ �ยง จุัฬาลงกรึณ์มหาวิที่ยาลัย

http://natt.leelawat.com

รัะบบ
สารสนเท่ศถ้ึกออกแบบ และพัฒนาขึ�นเพ่�อให�เรา

สามารถึบริหารจัดการข�อม้ลได�ต่ลอด ตั่�งแต่่การ

สร�างข�อม้ลไป็จนถึึงการเผู้ยแพร่ข�อม้ล แล�วเม่�อเป็็นภาวะวิกฤต่ 

การใชิ�งานระบบสารสนเท่ศจะเป็็นอย่างไรกันนะ

ท่�มาท่�ไป

ผู้้�เข่ยนได�รับการชัิกชิวนจาก รองศาสต่ราจารย์ ดร.แนบบุญ 

หุนเจริญ หัวหน�าภาควิชิาวิศวกรรมไฟิฟ้ิา คณะวิศวกรรมศาสต่ร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิท่ยาลัย ไป็ลองท่ำาคอร์สเร่ยนออนไลน์กัน ด�วย

ความคิดริเริ�มจากท่าง Achieve Plus ท่่�อยากจะถ่ึายท่อดความร้� 

และข�อม้ลท่่�เป็็นป็ระโยชิน์แบบไม่ม่ค่าใชิ�จ่ายในการเร่ยน ในช่ิวง

ของการระบาดโรค COVID-19 ผู่้านท่างแพลต่ฟิอร์มช่ิอง YouTube 

AchievePlus จึงได�ริเริ�มอะไรใหม่ๆ ต่�องบอกก่อนว่าเป็็นการ 

อัดคลิป็สอนออนไลน์ครั�งแรกของผู้้�เข่ยนเลยท่่เด่ยว

ระบบสัารสันเทศึ

กับการรับมืือภาวะวิกฤต

โครังสรั้างสารัสนเทศสำาหรัับชิ่วงวิกฤต้

สำาหรับบท่ความน่�ผู้้�เข่ยนขอดึงป็ระเด็นสำาคัญท่่�ได�สอนใน

คอร์สออนไลน์ EP.3 ระบบสารสนเท่ศกับการรับม่อภาวะวิกฤต่ 

(แนบบุญ หุนเจริญ และ ณัฏิฐ์ ล่ละวัฒน์, 2563) มาเล่าส่้กันฟัิง

นะครับ 

ในช่ิวงเวลาวิกฤต่ แน่นอนว่าสิ�งท่่�จำาเป็็นก็ค่อ “ข้อม่ลั” 

ข�อม้ลถ่ึอได�ว่าเป็็นท่รัพยากรท่่�สำาคัญยิ�ง ในทั่�งช่ิวงเวลาป็กติ่ และ

ไม่ป็กติ่ แต่่อ่กสิ�งหนึ�งท่่�สำาคัญไม่แพ�กันก็ค่อ การท่ำาให�ข�อม้ลได�รับ

การเผู้ยแพร่ไป็ถึึงม่อผู้้�ใชิ�อย่างถ้ึกต่�อง แม่นยำา และรวดเร็ว ลอง

จินต่นาการว่า ถึ�าอย่้ในภาวะวิกฤต่แล�ว ม่การต่�องการความชิ่วย

เหล่อ ยิ�งข�อม้ลไป็ถึึงม่อผู้้�รับหร่อผู้้�ให�ความช่ิวยเหล่อรวดเร็วเท่่า

ไหร่ ก็ยิ�งเพิ�มความน่าจะเป็็นท่่�ผู้้�ร�องขอความช่ิวยเหล่อจะม่โอกาส

รอดมากขึ�นเท่่านั�น หร่อเราลองมามองในมุมของภัยโรคระบาด

กันครับ ลักษณะของภัยโรคระบาดอาจม่ความแต่กต่่างจากภัย

ธุรรมชิาติ่ลักษณะอ่�นค่อ จำาเป็็นต่�องม่การแชิร์ข�อม้ล โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งข�อม้ลของผู้้�ม่โอกาสสัมผัู้สเช่ิ�อ ดังนั�น ถึ�าม่การเผู้ยแพร่

ข�อม้ลได�รวดเร็วเท่่าไหร่ เราจะยิ�งสามารถึจำากัดวงของการติ่ดเช่ิ�อ

ได�มากเท่่านั�น

ม่งานวิจัยท่่�ได�กล่าวถึึงลักษณะของโครงสร�างสารสนเท่ศ

ท่่�น่าสนใจ ผู้้�เช่ิ�ยวชิาญได�กล่าวว่าเราสู่ามารถแบ�งลััก้ษณ์ะของ

โครสู่ร้างสู่ารสู่นเที่ศ ผ่�านมุมมองของก้ารสืู่�อสู่ารในระบบได้

เป็ีน 4 ปีระเภที่ (Leidner et al., 2009; Pan et al., 2005)
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โครังสรั้างรัะบบสารัสนเทศในภาวะวิกฤต้

แบบต้่างๆ

แบบแรก้ ค่อ ลััก้ษณ์ะก้ารสืู่�อสู่ารในลััก้ษณ์ะเหมือนกั้บ

ดวงดาว เป็ีน “โครงสู่ร้างสู่ารสู่นเที่ศแบบดาว” ม่การกระจาย

ข�อม้ล และม่การใชิ�ฐานข�อม้ลร่วมกัน ในลักษณะฐานข�อม้ลส่วน- 

กลาง การแชิรข์�อม้ลในลกัษณะน่� จะท่ำาให�หน่วยงานต่่างๆ สามารถึ

แชิร์ข�อม้ลท่่�ม่ความเก่�ยวข�อง และม่ความจำาเป็็นในการใชิ�งานได� 

รวมทั่�งยังม่ป็ระโยชิน์ในมุมของการลดความผิู้ดพลาด จากการใส่

ข�อม้ลด�วยมนุษย์ การใส่ข�อม้ลซึ่ำ�า และยังท่ำาให�เกิดการแชิร์ข�อม้ล

สองท่างได�อ่กด�วย

แบบท่ี่� 2 ค่อ ลััก้ษณ์ะก้ารสืู่�อสู่ารในลััก้ษณ์ะคล้ัาย

พ่ิระมิด “โครงสู่ร้างสู่ารสู่นเที่ศแบบพ่ิระมิด” อาจเน่�องด�วย

ลักษณะของข�อม้ลหร่อลักษณะของนโยบายของหน่วยงานของรัฐ

จึงม่ความจำาเป็็นต่�องม่การเผู้ยแพร่ข�อม้ล ในลักษณะ Top-Down 

เป็็นการกระจายข�อม้ลจากส่วนกลาง ท่่�กระจายไป็ให�ถึึงครอบคลุม

หน่วยงานต่่างๆ

แบบท่ี่� 3 ค่อ ลััก้ษณ์ะก้ารสืู่�อสู่ารในลััก้ษณ์ะของป่ีา 

“โครงสู่ร้างสู่ารสู่นเที่ศแบบป่ีา”  ท่่านผู้้�อ่านลองจินต่นาการได�วา่ 

ถึ�าเราม่พ่ระมิดขนาดเล็ก และใหญ่จำานวนมากมาย แต่่ละพ่ระมิด

โครงสรางสารสนเทศแบบดาว

โครงสรางสารสนเทศแบบพีระมิด

โครงสรางสารสนเทศแบบปา

โครงสรางสารสนเทศแบบปกปด

ม่การส่�อสารภายใน ครอบคลุมต่ามขอบเขต่ของตั่วเอง องค์กรท่่�ม่

ขนาดใหญ่ก็จะม่การส่�อสารท่่�ใหญ่ ให�กับหน่วยงานย่อยในสังกัด 

องค์กรท่่�ม่ขนาดเล็กก็จะม่การส่�อสารในวงเล็ก ลักษณะน่�จงึเป็ร่ยบ

เหม่อนกับต่�นไม�ต่�นใหญ่ และต่�นไม�ต่�นเล็กจำานวนมาก เม่�อรวมกัน

มากเข�า ก็จะกลายเป็็นลักษณะคล�ายกับป่็านั�นเอง อย่างไรก็ด่ใน

ต่�นไม�แต่่ละต่�น อาจจะยังขาดความเช่ิ�อมโยงถึึงกัน

สำาหรับแบบท่ี่� 4  ค่อ ลััก้ษณ์ะก้ารสืู่�อสู่ารท่ี่�ม่ก้าร 

ก้ลัั�นก้รองข้อม่ลั “โครงสู่ร้างสู่ารสู่นเที่ศแบบปีก้ปิีด” โดย

อาจเป็็นเพราะม่ความ Sensitive ของข�อม้ลในระดับส้ง หร่อเป็็น

ภัยท่่�อาจก่อให�เกิดปั็ญหากับความมั�นคงของป็ระเท่ศ จึงจำาเป็็น

ต่�องม่การท่บท่วน ต่รวจสอบข�อม้ลก่อนการเผู้ยแพร่ เพ่�อลดความ

ต่ระหนกของป็ระชิาชิน

แบบไหนด่

แน่นอนว่าต่ามหลักการแล�วโครงสร�างในแบบท่่� 1 หร่อแบบ 

ท่่� 2 นั�นก็ค่อ ลักษณะแบบดาวหร่อแบบพ่ระมิดจะเป็็นลักษณะท่่� 

ด่ต่ามท่ฤษฎ่ท่่�ม่ป็ระสิท่ธิุภาพ และสามารถึใชิ�ป็ระโยชิน์ได�ส้งสุด 

ในช่ิวงของการจัดการภาวะวิกฤต่ อย่างไรก็ด่จำาเป็็นต่�องม่การ

ท่ำาความเข�าใจกับนโยบาย และสภาพของสังคมด�วย รวมลักษณะ

ของภัยบางป็ระเภท่ อาจม่ความจำาเป็็นต่�องใชิ�การส่�อสารในลักษณะ 

อ่�น เน่�องด�วยระยะเวลา ความพร�อม และป็ัจจัยบางป็ระเภท่อาจ

ส่งผู้ลต่่อความเป็ราะบางของระบบได�นั�นเอง

“ความเป็ราะบาง” ในท่่�น่�อาจหมายถึึงโอกาสท่่�จะม่ 

ผู้้�ไม่หวังด่ เจาะระบบเพ่�อดึงข�อม้ล ท่่�ม่การรวบรวมไว�ไป็ใชิ�เพ่�อจุด

ป็ระสงค์อ่�น จึงเป็็นหน�าท่่�ของหน่วยงานภาครัฐ ท่่�จะต่�องเข�ามาคอย 

ต่รวจต่ราในโลกไซึ่เบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่ิวงของภาวะวิกฤต่

ต่่างๆ

นอกจากน่� แม�ว่าฐานข�อม้ลท่่�ม่การแชิร์กันจะม่ป็ระโยชิน์

มาก แต่่เราก็จำาเป็็นจะต่�องมองในมุมของความเป็็นส่วนตั่วของ

เจ�าของข�อม้ลด�วยเช่ินกัน ดังนั�น จึงจำาเป็็นอย่างยิ�งท่่�จะต่�องได�รับ

ความยินยอมจากเจ�าของข�อม้ล ก่อนท่่�จะม่การเก็บข�อม้ลในฐาน

ข�อม้ล รวมทั่�งจำาเป็็นท่่�จะต่�องม่การระบุสิท่ธิุ�ของการเข�าถึึงข�อม้ล

ของหน่วยงานต่่างๆ ข�อม้ลบางอย่างอาจม่ความจำาเป็็นต่�องเข�าถึึง

ในบางหน่วยงาน แต่่แน่นอนว่าข�อม้ลบางอย่างก็อาจไม่ม่ความ

สำาคัญ เลยไม่ม่ความจำาเป็็นต่�องเข�าถึึงในอ่กหน่วยงานหนึ�งก็ได� 

และยังจำาเป็็นท่่�จะต่�องม่การกำาหนดสิท่ธิุ�ของการบริหารข�อม้ล 

ไม่ว่าจะเป็็น การเพิ�มข�อม้ล การแก�ไขข�อม้ล หร่อการลบข�อม้ลด�วย 

เพ่�อไม่ให�เกิดความผิู้ดพลาดใดๆ ขึ�นกับข�อม้ล ซึึ่�งถ่ึอเป็็นท่รัพยากร

ท่่�สำาคัญยิ�งในช่ิวงภาวะวิกฤต่
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บทสรัุป

สนใจอยากท่ราบรายละเอ่ยดเพิ�มเติ่มกันไหมครับ ถึ�าท่่าน

ผู้้�อ่านม่ความสนใจในเร่�องราวเหล่าน่� ขอเชิิญรับชิมรับฟัิงกันต่่อได�

ท่างบท่เร่ยนออนไลน์ฟิร่นะครับ 

■ Teaser แนะนำารายวิชิา ท่าง https://www.youtube.

com/watch?v=o0Vuhy6Kis8

■ EP.1 Smart Energy In Smart City ท่าง https://www.

youtube.com/watch?v=5Nr3D-DQb6o

■ EP. 2 Microgrid ค่ออะไร ท่าง https://www.youtube.

com/watch?v=Of0EdZNOrK0

■ EP.3 ระบบสารสนเท่ศกับการรับม่อภาวะวิกฤติ่ ท่าง 

https://www.youtube.com/watch?v=yZKujZVkb_A

■ EP. 4 จาก Data ส่้ Infodemic ท่าง https://www.

youtube.com/watch?v=gZMs6NLXG0Y
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