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บทคัดย่อ 
เมือ่เกิดเหตภุยัพิบติัร้ายแรง เช่นเหตแุผ่นดินไหวหรือคลืน่ยกัษ์

สินามิ ท าให้เกิดความเสียหายซ่ึงการสื่อสารเพื่อประสานงานการ 
ช่วยเหลือไม่สามารถท าได้เพราะโครงสร้างพืน้ฐานการสือ่สารหลกันัน้ ถูก
ท าลายลง บทความนีน้ าเสนอการพฒันาระบบการสนบัสนนุการส ารวจ
พืน้ที่ภยัพิบติัที่สามารถส่งข้อมูลภาพและข้อความ ผ่านเครือข่ายแอด- 
ฮ็อกไร้สายในรูปแบบมลัติฮ็อป ระบบมีการท างานบนสมาร์ตโฟนที่ใช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยอาศัยโพรโทคอล  OLSR [1] 
(Optimized Link State Routing) ในการหาเส้นทางการส่งข้อมูลภาพ
จากทีมช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยมายังสถานีฐานเพื่อประเมินและ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม 

Abstract 
During disasters, such as earthquake or tsunami, 

communication infrastructures are often destroyed, disabling 
interaction among rescue team members.  This paper presents 
the development of communication support system for disaster 
recovery.  The system allows pictures and messages to be 
transferred wirelessly via a multi-hop ad hoc network. It operates 
on Android smartphones and relies on OLSR (Optimized Link 
State Routing) protocol for transferring picture data from the 
rescue team in the disaster field to the base so that the situation 
can be evaluated and appropriately responded. 

ค าส าคัญ 
Mobile Ad Hoc Networks, Optimized Link State 

Routing (OLSR), Disaster Response  

1. บทน า 
 ภยัจากธรรมชาติเช่น เหตกุารณ์แผ่นดินไหวและคลื่น
ยักษ์สึนามิที่ ส ร้างความเสียหายแก่ ชีวิตและทรัพย์สิน 

ตวัอย่างเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญ่ีปุ่ นวันที่  11 มีนาคม 
พ.ศ.2554 ได้สร้างความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ 
รวมถึงความเสียหายที่ได้ รับผลกระทบจากโรงงานไฟฟ้า
พลัง งานนิ ว เคลีย ร์ ที่ เ สียหายจากแผ่นดิ นไหวแต่ ไม่มี
ผู้ เช่ียวชาญเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างทนัท่วงที นอกจากนีก้าร
ช่วยเหลือผู้ ที่ประสบภัยที่ ต้องให้ผู้ ที่ความรู้เ ก่ียวกับการ
ช่วยเหลอืในสถานการณ์ตา่งๆไมส่ามารถเข้าไปช่วยได้และการ
จะใช้อินเตอร์เน็ตสง่ข้อมลูภาพจากสภาพที่จริงไม่สามารถท า
ได้ เพราะการเกิดภยัพิบตัิที่รุนแรงดงักลา่วจนท าให้สร้างความ
เสยีหายแก่ระบบการสื่อสารเช่น เสาโทรศพัท์ ชุมสายต่างๆ ไม่
สามารถให้บริการได้ ท าให้การติดตอ่สือ่สารเป็นอมัพาต แต่ถ้า
ผู้มีความช านาญสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือประสบพืน้ที่ภยั
พิบตัิและให้ค าแนะน าได้อยา่งทนัทว่งที และมีอปุกรณ์ช่วยการ
ส ารวจจะท าให้การบริหารการช่วยเหลือเ ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้ลดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สนิได้มากขึน้กวา่ 

ระบบสนับสนุนการส ารวจพืน้ที่ภัยพิบัติผ่านระบบ
แอดฮ็อกไร้สายบนโทรศพัท์เคลื่อนที่ พฒันาขึน้เพื่อสนบัสนุน
การเข้าช่วยเหลือในพืน้ที่ประสบภยัพิบตัิ ซึ่งโครงสร้างพืน้ฐาน
การสื่อสาร ไม่สามารถให้บริการได้ โดยสามารถส่งผ่าน
ข้อความ รูปภาพ พิกดัจีพีเอสจากดาวเทียม และข้อมลูอื่นๆที่
จะเป็นประโยชน์ตอ่การเข้าไปช่วยเหลอืในพืน้ท่ีประสบภยั โดย
ไมต้่องพึง่พาโครงสร้างพืน้ฐานการสือ่สาร 



ภาพท่ี 1 ภาพรวมของระบบ 
 

2. ท่ีมาและแรงจูงใจของปัญหา 
การเข้าไปช่วยเหลือผู้ ประสบภัยในพืน้ที่ประสบภัยพิบัติ 
โดยทัว่ไปการใช้วิทยสุื่อสาร วิทยสุื่อสารนัน้ไม่สามารถสง่ภาพ
ที่สถานที่จริง ไม่สามารถบอกพิกัดต าแหน่งที่อยู่ และการ
สื่อสารโดยใช้ค าพูดนัน้มีความก ากวมอยู่ บ้างและการ
ช่วยเหลือที่จะขอค าแนะน าจากผู้มีความเช่ียวชาญเพื่อแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการส่ง
ภาพจากสถานที่จริงให้ผู้มีความเช่ียวชาญแต่ไม่สามารถใช้
การสื่อสารแบบปกติอย่างการใช้อินเตอร์เน็ตจึงพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท างานบนการสื่อสาร
แบบแอดฮ็อกไร้สายเพื่อสนบัสนนุการส ารวจพืน้ท่ีภยัพิบตัิ 

3. งานและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
Building A Long-distance Multimedia Wireless Mesh 
Network for Collaborative Disaster Emergency 
Responses [2] มีการศึกษางานวิจยัออกแบบและศึกษาการ
ใช้เครือข่ายเมชไร้สายในการสนับสนุนทีมช่วยเหลือในพืน้ที่
ประสบภยัขนาดใหญ่ ในสถานการณ์ที่โครงสร้างพืน้ฐานการ
สื่อสารถกูท าลายเครือข่ายและได้ใช้การสื่อสารผ่านดาวเทียม
ระยะไกลเข้ามาผสมเพื่อเพิ่มระยะทางการสง่มลูระหว่าง ศนูย์
ช่วยเหลือและพืน้ที่ประสบภยัพิบตัิ ในด้านโปรแกรมประยุกต์
ได้ร่วมฟังก์ชันการท างาที่เป็นประโยชน์แก่การช่วยเหลือใน
สถานการณ์ฉุกเฉินไว้ เช่น การส่งสื่อมัลติมีเดีย อุปกรณ์
ตรวจจบั-สภาพแวดล้อมตา่งๆ 

A Multimedia Communication System for 
Collaborative Emergency Response Operation in 
Disaster-affected Areas [3] เป็นงานที่ศึกษาการท างานของ
Mobile ad hoc network (MANET) ด้วยการใช้เครือข่ายไอพี
ดาวเทียมช่วยในการช่วยเหลือในพืน้ที่ประสบภัยพิบัติ จาก
ระบบDUMBONET ด้วยการทดลองการใช้งานจริงซึ่งมีการ
ท างานแบบเพียร์ทูเพียร์ (peer-to-peer), sensor network 
และ face recognition ซึ่งท างานศึกษาประสิทธิภาพของ
ระบบ  

Disaster Alert [4] เป็นโปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัท์ 
เคลื่อนที่ที่มีการรายงานต าแหน่งที่เกิดเหตภุยัพิบตัิขึน้บนแผน

ที่กราฟฟิคซึ่งระบบของ Disaster Alert ท างานจากการดึง
ข้อมูลการรายงานหรือข่าว แต่การใช้งานของระบบดงักล่าว
จ าเป็นต้องเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตจึงจะสามารถรับข้อมูล
ใหม่ๆได้ และระบบไม่รองรับให้สามารถสื่อสารกับคนในพืน้ที่
ประสบภยัพิบตัิได้ 

3.1 ภาพรวมของระบบ 
ดงัภาพที่ 1 เมื่อเกิดเหตภุยัพิบตัิกลุม่อาสาสมคัรที่จะออกไป
ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัรวมตวักนัจดัตัง้ศนูย์ประสานงานโดยจะ
มีผู้ เช่ียวชาญการช่วยเหลือประจ าอยู่เพื่อรอการให้ค าแนะน า
และมีกลุ่มอาสาสมคัรที่ถือโทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์ออกไป
ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัโดยจะสามารถสื่อสารกบัผู้ที่มีความรู้ใน
การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้โดยการสื่อสารโดยระบบแอดฮ็อก 
โดยอาสาสมัครที่ออกไปช่วยเหลือจะสามารถส่งข้อความ 
รูปภาพ และพิกดัจีพีเอส ที่ศนูย์ประสานงานสามารถดคูวาม
ต้องการของบริเวณที่ต้องการเพิ่มจ านวนอาสาสมัครเข้าไป
ช่วยเหลือ ในรูปแบบการแสดงผลบนแผนที่ออฟไลน์ดงัภาพที่ 
2  โดยอาศยัไลบรารี Mapsforge [5] และข้อมลูแผนที่จาก 
Openstreetmap [6]  

 

 



ภาพท่ี 2 การถ่ายภาพและแสดงผล 
 

ภาพท่ี 3 การท างานของระบบ 
 

 

ภาพท่ี 4 การทดลองสง่ไฟล์แบบซิงเกิล้ฮ็อป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
การท างานของระบบสนับสนุนการส ารวจพืน้ที่ภัย

พิบตัิเป็นดงัภาพที่ 3 โดยจะท างานจากที่อาสาสมคัรเลือกใช้
ฟังก์ชันจากหน้าจอ Display module (1) เลือกฟังก์ชัน
ถ่ายภาพจากกล้องถ่ายรูปจากการท างานของ Camera 
module (6) จากนัน้จะเก็บลงในหน่วยความจ าเอสดีการ์ดซึ่ง
จดัการด้วย Storage module  (5) แล้วท าการขอพิกัดจาก 
จีพีเอสจากดาวเทียม GPS module (4) มาแนบไว้กบัรูปแล้ว
ท าการส่งต่อไปที่ Communication module (3) แล้วจึงส่ง
ต่อไปให้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภยัหรืออาสาสมคัรผู้อื่นซึ่งจะ
รับภาพมาจาก Communication module (3) แล้วประมวลผล
ที่ Core module (2) และแสดงผลบนแผนที่กราฟฟิคที่จดัการ
โดย Display module (1) 

3.3 ข้อจ ากัดของระบบ 
 รองรับเฉพาะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบปฎิบัติ
การแอนดรอยด์ ที่มีความสามารถใช้งาน GPS และ 
Wi-Fi 

 ขณะใช้งานจ าเป็นต้องเปิดโปรแกรมระบบสนับสนุน
การส ารวจพืน้ท่ีภยัพิบตัิผา่นการสือ่สารไร้สายแบบแอด
ฮ็อกบนสมาร์ทโฟน 

 ขอบเขตการรับสง่ข้อมลูจากโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน
มีระยะจ ากัด จ าเป็นต้องมีโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน 
อยูใ่นขอบเขตการรับสง่ เพื่อท าสง่ข้อมลูตอ่ไปได้ 

 ต้อง Root เคร่ืองโทรศพัท์เพ่ือใช้สิทธ์ิในการเปิดแอด- 
ฮ็อก Wi-Fi 

4. การทดสอบการใช้งาน 
การทดสอบการใช้งานของระบบทดสอบโดยโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
Samsung Galaxy S ที่ใช้ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 2.1 
โดยท าการทดสอบดงัตอ่ไปนี ้

การทดลองที่ 1 ทดลองการสง่ไฟล์ จากจุด A ไปจุด B.1 
B.2 B.3 และ B.4 ในระยะ 10 20 30 และ 40 เมตร ตามล าดบั 
ดงัภาพที่ 4 และ 5 ด้วยภาพประเภท JPEG ขนาด 1.3-1.7 
เมกกะไบต์แบบซิงเกิล้ฮ็อปเพื่อศกึษาระยะทางที่มีผลตอ่เวลาที่
ใช้ในการสง่ไฟล์ 

 
 
 

10-40 เมตร 

 



ภาพท่ี 5 การทดลองสง่ไฟล์แบบซิงเกิล้ฮ็อป 
ที่ระยะ 10-40  เมตร 

 

ภาพท่ี 8  สภาพแวดล้อมในการทดสอบ ซ้าย: มมุมองจากจดุ A 
ไปยงัจดุ B และ C ขวา: มมุมองจากจดุ B และ C ไปยงัจดุ A  
 

ภาพท่ี 7 การทดลองสง่ไฟล์แบบมลัติฮ็อป 

ที่ระยะ 40 – 80 เมตร 
 
 

ภาพท่ี 6 การทดลองสง่ไฟล์แบบมลัติฮ็อป 

 
 
 

 
 
 
 

การทดลองที่ 2 ทดลองการสง่ไฟล์ ก าหนดระยะจุด 
A ไปจุด B.1 20 เมตรและจากจุด B.1 ไปจุด C.1 20 เมตร 
รวมระยะเป็น 40 เมตร โดย จุด A,B,C เรียงกนัในแนวเส้นตรง
แล้วเพิ่มระยะจากจุด A ไปจุด B.2 เป็นระยะ 30 เมตร และจุด 
B.2 ไปจดุ C.2 เป็นระยะ 30 เมตร รวมระยะเป็น 60 เมตร และ
เพิ่มระยะจากจดุ A ไปจุด B.3 เป็นระยะ 40 เมตร และจุด B.3 
ไปจุด C.3 เป็นระยะ 40 เมตร รวมระยะเป็น 80 เมตร ดงัรูปที่ 
6 และ 7 โดยส่งไฟล์ภาพประเภท JPEG  ขนาด 1.3-1.7 
เมกกะไบต์ ตามล าดบั เพื่อศึกษาระยะทางที่มีผลต่อเวลาที่ใช้
ในการสง่ไฟล์ภาพแบบมลัติฮ็อป ในการทดลองนีจ้ าเป็นต้องรอ
ให้ OLSR นัน้ท างานก่อน โดยใช้เวลาอยา่งน้อย 30 วินาที เพื่อ
มัน่ใจได้ว่ามีการอัพเดตเส้นทางการส่งข้อมูลแล้ว เนื่องจาก
เป็นสง่ข้อมลูเป็นสายข้อมลู  หากระบบไม่สง่ข้อมลูไฟล์ภาพให้
สมบรูณ์จะท าให้ไฟล์ภาพนัน้ไมส่ามารถเปิดได้หรือคณุภาพไม่
สามารถใช้งานได้ ดงันัน้ต้องการสง่ไฟล์ภาพท่ีสมบรูณ์สามารถ
น าไปใช้งานได้ และในการทดลองนีภ้าพจะไม่สมบรูณ์ ในกรณี
ที่ในขณะที่สง่ข้อมลูภาพนัน้ มีระยะเวลาของการขาดเส้นทาง
การสง่ข้อมนูเกินเวลาที่ TCP ก าหนด (Time out) จะท าให้ไฟล์
ภาพเสยีได้ 
 
 
 
 

 
 

 
 

การทดลองที่ 3 ทดสอบอตัราการใช้พลงังานเมื่อใช้
ระบบสนบัสนุนการส ารวจพืน้ที่ภยัพิบตัิ เปรียบเทียบกับการ
เปิดโทรศพัท์ที่เช่ือมต่อกบั Wi-Fi รอจนกระทัง่แบตเตอร่ีหมด 
โดยท าการทดลองบน Samsung Galaxy S จ านวน 3 เคร่ือง 
เพื่อหาค่าเฉลี่ยเวลาที่เปิดทิง้ไว้จนกระทั่งแบตเตอร่ีหมด ทัง้
สองกรณี 

4.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 
การทดสอบจดัท าภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน บริเวณหน้าอาคารพยาบาล บริเวณนีม้ีความแรงของ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยค่อนข้างน้อยซึ่ง
สญัญาณที่ใช้ในการสง่ไฟล์ภาพจะถกูรบกวนน้อยตามไปด้วย 
การทดลองจัดท าใน เวลา 17.00 ถึง 18.30 นาฬิกา ซึ่งเป็น
เวลาค่อนข้างเย็นจึงมารถยนต์สญัจรไปมาอาจท าให้เกิดการ
แทรกสอดของคลื่นสญัญาณไร้สายซึ่งมีผลต่อเวลาในการส่ง
ข้อมลู 

      
 



ภาพท่ี 10 กราฟผลการสง่ไฟล์ภาพแบบซิงเกิล้ฮอป 
 

 

 

ภาพท่ี 11 กราฟผลการสง่ไฟล์ภาพแบบมลัติฮอป 

ภาพท่ี 12 กราฟผลการทดลองอตัราการใช้พลงังาน 
 

4.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ผล 
จากการทดสอบทัง้สามการทดลองได้ผลดงันี ้

ผลการทสอบการทดลองที่  1 พบว่าจากผลการ
ทดลองการเพิ่มระยะทางในการสง่ข้อมลูไฟล์ภาพมีผลต่อ
ระยะเวลาที่ใช้ในการสง่ภาพ ระยะสงูสดุที่สามารถสง่ไฟล์
ภาพขนาด 1.3-1.7  เมกกะไบต์ได้ส าเร็จอยู่ในระยะ 30-
40 เมตรจะใช้เวลาประมาณ 30 วินาที ดังภาพที่ 10 
ดงันัน้ระยะทางในการสง่ไฟล์น้อยเวลาที่ใช้จะน้อย แต่ถ้า
ระยะทางในการสง่ไฟล์มากเวลาที่ใช้ก็จะมากตามไปด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบการทดลองที่ 2 พบว่าจากผลการ
ทดลองการเพิ่มระยะในการส่งข้อมูลไฟล์ภาพ มีผลต่อ
ระยะเวลาในการสง่ข้อมูลไฟล์ภาพ ในการทดลองการส่งไฟล์ 
แบบมลัติฮ็อปจ านวนสองฮ็อป สามารถสง่ไฟล์ภาพขนาด 1.3-
1.7  เมกกะไบต์ ได้ส าเร็จอยู่ในระยะ 60-80 เมตร ใช้เวลา
ประมาณ 120 วินาที  ดงัภาพท่ี 11 ดงันัน้จ านวนฮ็อปที่สง่ผ่าน
น้อยฮ็อปจะท าให้เวลาที่ใช้น้อยตามด้วย แต่ถ้าเพิ่มจ านวน 
ฮ็อปเวลาที่ใช้ก็จะมากขึน้ตามไปด้วย และระยะสง่ไฟล์เพิ่มขึน้
จากระยะทางเดิมที่น้อยจะใช้เวลาในระยะเวลาในการสง่ไฟล์
จะเพิ่มขึน้น้อยกว่า เมื่อระยะทางในการส่งไฟล์ที่มากขึน้จาก
ระยะทางเดิมที่มีระยะมากอยู่แล้วซึ่งจะมีผลต่อเวลาใน
ระยะเวลาในการส่งไฟล์ให้มากขึน้ด้วยไปอีก ทัง้นี เ้วลาที่
เพิ่มขึน้ด้วยอตัราที่สงูขึน้เมื่อระยะที่เพิ่มขึน้จากระยะเดิมที่มี
มากอยู่แล้วเป็นเพราะในการส่งไฟล์หากมีความผิดพลาดใน
การสง่ข้อมูลแล้ว TCP จะพยายามท าให้การส่งไฟล์ภาพนัน้
สมบรูณ์แตถ้่าระยะที่สง่ข้อมลูและจ านวนโหนดมากขึน้โอกาส
ที่เกิดความผิดพลาดจะมากกวา่ที่ระยะสง่ไฟล์น้อยและจ านวน
โหนดน้อย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการทดสอบการทดลองที่ 3  จากผลการทดลองพบวา่ 
การท างานของระบบสนับสนุนการช่วยเหลือพืน้ที่ภัยพิบัติ
โทรศพัท์เคลื่อนที่จะใช้พลงังานหมดก่อนที่เวลา 3 ชัว่โมง แต่
ถ้าหากใช้โทรศพัท์เช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวทิง้
ไว้จะใช้เวลา 11 ชัว่โมงดงัภาพที่ 12 ซึ่งเมื่อใช้ระบบสนบัสนนุ
การช่วยเหลือพืน้ที่ภัยพิบัติโทรศัพท์เคลื่อนที่จะใช้พลงังาน
มากกว่าการใช้งานโทรศัพท์เ ช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตใช้
พลงังานมากกว่า 3.67 เท่า ดงันัน้การใช้ระบบสนบัสนนุการ
ช่วยเหลือพืน้ที่ภยัพิบตัิโทรศพัท์เคลื่อนที่จะมีข้อจ ากดัในเร่ือง
ของพลงังานที่ใช้ ทัง้นีเ้นื่องจากระบบมีการเช่ือมตอแบบแอด- 
ฮ็อกการท างานของ  OLSR และการวาดวตัถลุงแผนที่กราฟ
ฟิค ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องการพลงังานเพื่อการท างานมากกว่า
การใช้โทรศพัท์ทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

5. บทสรุป 
จากผลการทดสอบการท างานของระบบสนับสนุนการ
ช่วยเหลือพืน้ที่ภยัพิบตัิผลการท างานสามารถสง่ไฟล์รูปขนาด 
1.3-1.7 เมกกะไบต์ ได้ในระยะ 30-40 เมตร แบบซิงเกิล้ฮ็อป 
ในเวลาประมาณ 30 วินาที และระยะรวม 80 เมตร แบบมลัติ-



ฮ็อป ในระยะเวลา 120 วินาที โดยสามารถน ามาแสดงผลบน
แผนที่กราฟฟิคได้อย่างถูกต้อง และการใช้พลงังานของระบบ
สนบัสนุนการช่วยเหลือพืน้ที่ภัยพิบตัิ จะใช้งานได้ 3 ชั่วโมง
จากแบตเตอร่ีเต็มจนกระทัง้แบตเตอร่ีหมด แต่ถ้าหากใช้
โทรศพัท์สมาร์ทโฟนเช่ือมต่อกบั Wi-Fi ปกติจะสามารถเปิดทิง้
ไว้นาน 11 ชั่วโมง แสดงว่าการใช้งานระบบสนับสนุนการ
ช่วยเหลือพืน้ที่ภยัพิบตัิจะใช้พลงังานมากกว่า 3.67 เท่า สว่น
ของระบบสนบัสนุนการช่วยเหลือพืน้ที่ภยัพิบัติที่ต้องการการ
ใช้พลงังานมากได้แก่ การแสดงผลแบบแผนที่กราฟฟิค การ
เปิดโหมดแอดฮอคไร้สาย และการท างานของOLSR ซึ่ง
สามารถน าไปเป็นแนวทางการพฒันาตอ่ได้ 

5.1 แนวทางการพัฒนาต่อ 
แนวทางที่หนึ่ง คือ กรณีที่ยงัคงมีโครงสร้างพืน้ฐาน ท าให้
โปรแกรมสามารถใช้งานได้และมีคณุสมบตัิในการสง่ข้อมลูที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้เช่น สามารถสง่ข้อความเสียง หรือการ
สนทนาได้ และสามารถสนทนากนัในรูปแบบวีดีโอ เนื่องจาก
ปัจจุบันมีระบบ3G ที่สามารถท าให้การสื่อสารส่งข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถน าไปท าระบบสนบัสนนุการ
ช่วยเหลอืในพืน้ท่ีประสบภยัพิบตัิให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 แนวทางที่สอง คือ ยังสามารถปรับปรุงการหา
เส้นทางของ OLSR ได้อีก เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สือ่สาร  เพิ่มความรวดเร็วในการหาเส้นทางสง่ข้อมลูใหม่ และ
การประหยดัพลงังานของโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนแต่ในการ
พฒันาการหาเส้นของOLSR จะเป็นงานเชิงวิชาการ ที่ต้อง
ศึกษางานวิจัย ที่จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระบบเครือขา่ยแอดฮ็อก 

 แนวทางที่สาม คือ ในกรณีที่มี รูปที่ รับมาจาก
อาสาสมคัรจ านวนมาก สามารถปรับปรุงการแสดงผลบนแผน
ที่กราฟฟิคให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึน้ ด้วยการเลือกแสดง
ภาพแต่ละภาพจากจุดพิกัดที่วาดลงบนแผนที่กราฟฟิคและ
เพิ่มการแสดงความหนาแน่นของอาสาสมคัรแต่ละบริเวณลง
บนแผนที่กราฟฟิคจะท าให้เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และ
จัดการสถานการณ์ได้สะดวกยิ่งขึน้  ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของAPI
ของไลบรารีของ Mapsforge 

 แนวทางที่สี่ คือ เพิ่มความสามารถของระบบให้
สามารถรองรับการจดัตัง้ศนูย์ช่วยเหลอืได้มากกว่าหนึ่งศนูย์ซึ่ง
จะช่วยแก้ปัญหาในการกระจายก าลังอาสาสมัครและการ
จดัการข้อมลูที่อาสาสมคัรจะเลือกสง่ข้อมลูให้ศนูย์ช่วยเหลือที่
อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อความรวดเร็วในการส่งข้อมูลและการเข้า
ช่วยเหลอื 
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