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ความเปนมา

  วารสารการสงครามทางอากาศเปน
วารสารทางวิชาการรายไตรมาส เดิมใชชื่อ
“วารสารศูนย การสงครามทางอากาศ” 
วารสารฉบับแรก ถือกําเนิดเมื่อเดือนมกราคม 
2544 โดยมีแนวความคิดจากการที่กองทัพ
อากาศยังไมมีวารสารที่มุงเนนใหสาระความรู
ในด านการทหารและกําลังทางอากาศ
โดยเฉพาะ ประกอบกบั ศกอ.บยอ. (โครงสราง
เดิม) มีภารกิจในการใหความรูแกกําลังพล
กองทัพอากาศในเรื่องกําลังทางอากาศ โดยมี
ขอมูลวิชาการดานการทหารและกําลังทาง
อากาศสะสมอยูเปนจํานวนมาก จึงไดรวบรวม
ขอมูลที่เปนประโยชนเหลานี้ ผลิตเปนรูปเลม
ออกแจกจายแกหนวยตาง ๆ ของกองทัพ
อากาศ ตอมากองบัญชาการยุทธทางอากาศ
ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทําวารสาร
การสงครามทางอากาศ จึ ง ได  อนุมั ติ
งบประมาณในการจัดทําวารสารฯ 

  ในปจจุบัน ศกอ.เปนหนวยขึ้นตรง
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ยังคงไดรับ       
งบประมาณในการจัดทําวารสารฯ อยาง      
ตอเนื่อง

วัตถุประสงค

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
ในเรื่ องกํา ลังทางอากาศ การสงคราม
ทางอากาศ หลักนิยม แนวความคิดทาง
ยุทธศาสตร   ยุทธวิธี  รวมทั้ งนวัตกรรม
เทคโนโลยีด านการบินและการใช อาวุธ
ทางอากาศ 

  2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และขอมลูในดานการทหาร การสงคราม และ      
การบินใหแกบุคลากรของกองทัพอากาศ

   3.   เพื่อเผยแพรกิจการตาง ๆ ของ
ศูนยการสงครามทางอากาศ

** บทความ สารคดี และความคิดเห็นของ      
ผู  เขียนไมมีส วนผูกพันกับกองทัพอากาศ       
แตอยางใด ** 

วารสารการสงครามทางอากาศ
เจาของ
 ศูนยการสงครามทางอากาศ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 พล.อ.อ.พุฑฒิ  มังคละพฤกษ 
 พล.อ.อ.ธัชชัย  ถนัดใชปน
 พล.อ.ท.พรชัย  ธรรมพิทักษ
 พล.อ.ท.โฆษก  ประคองทรัพย
 พล.อ.ท.นิวัตน  นกนอย
            พล.อ.ท.ชนนนาถ  เทพลิบ
  พล.อ.ท.สกันต  สอนหลักทรัพย             

ผูอํานวยการ
 พล.อ.ต.สุพจน  เตาทอง

ผูอํานวยการ
ศูนยการสงครามทางอากาศ

รองผูอํานวยการ

 น.อ.กฤษฎา  ทับเทศ  
 น.อ.สุธี  รักชาติ 

เลขานุการ
 น.อ.กฤศนิน จันทนา  เลขานุการ
 น.ท.สาํราญ  ชอบใจ ผูชวยเลขานกุาร

บรรณาธิการ พล.อ.ต.สุุพจน  เตาทอง

ผูชวยบรรณาธิการ น.อ.กฤษฎา  ทับเทศ  

ประจํากองบรรณาธิการ
น.อ.อภิชาติ  นาถนิติธาดา น.อ.พิเชษฐ เกษม
น.อ.จีระศักดิ์ นามวงศศรี  น.อ.พีรวัส ใจหวัง 
น.ท.หญงิ อรุณ ีผาดไธสง  น.ท.นรากร นอยสวุรรณ 
น.ท.ถาวร อรญัญะ  พ.อ.อ.นพดล กานสนัเทยีะ  
จ.อ.วฒิุชยั  ยนืยาว
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บทบรรณาธิการ

 สวัสดีครับทานผูอานวารสาร
การสงครามทางอากาศทุกทาน

 วารสารการสงครามทางอากาศ 
ฉบับน้ีเปนปท่ี 19 ฉบับท่ี 73 ประจําเดือน 
กรกฎาคม - กันยายน 2562 ซ่ึงไดดําเนินการ
เขียน แปล รวบรวมบทความ และจัดพิมพ
ในชวงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ท่ีผาน
มา และในเดือนมิถุนายนของทุกป เปนเดือน
ท่ีสําคัญของพวกเราชาวกองทัพอากาศ คือ
เปนเดือนท่ีรําลึกถึงวันเสด็จทิวงคตของ
สมเด็จเจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานารถ เม่ือ 13 มิถุนายน 
2463 หรือเม่ือ 99 ปท่ีแลว ซ่ึงพระองคทรง
เปนผูวางรากฐานการบินในเมืองไทย จนได
รับพระสมัญญานามวา "พระบิดาแหงกองทัพ
อากาศ" และ "พระบิดาแหงการบินไทย"

 ในวารสารฯ ฉบับท่ี 73 น้ี ไดนํา
เสนอบทความ 4 เร่ือง มี 2 เร่ืองท่ีเปนเน้ือหา
ตอจากฉบับท่ี 72 คือเร่ือง มิติอวกาศของ
กองทัพสหรัฐอเมริกา และเร่ือง การปฏิบัติ
การรวมกองทัพไทย นอกจากน้ัน มีบทความ
ใหม 2 เร่ือง คือเร่ือง Internet of Things 
(IoT)  ซ่ึงเปรียบเสมือนเปน Sensor ในระบบ 
Network Centric Air Force และบทความ
เร่ือง สถานการณดานความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร นําเสนอเพ่ือใหทราบความเปนมา
เปนไปของเร่ืองความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
เพ่ือการรูเทาทันและเตรียมพรอมรับมือได
อยางถูกตอง ท้ังในปจจุบันและอนาคต 

 สุดทายน้ี กองบรรณาธิการหวัง
เป นอยางย่ิงวา บทความท่ีได นําเสนอใน

วารสารฯ ฉบับน้ี คงเปนประโยชนตอทาน
ผูอานท้ังหลาย และขอขอบพระคุณทุกทาน
ท่ีกรุณาใหความสนใจติดตามวารสารฯ ของ
เราตลอดมา หากมีขอติชมหรือขอเสนอแนะ
ใด ๆ ทางกองบรรณาธิการยินดีท่ีจะรับฟง
ความคิดเห็น และพรอมท่ีจะพิจารณาและ
ดําเนินการปรับปรุงอยางเต็มความสามารถ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของวารสารฯ และ
บทความใหดีย่ิงข้ึนตรงตามความตองการ
ของทุกทาน

  บรรณาธิการ

สารบัญ
มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา      3 

Internet of Things (IoT)               11

สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัย   29 
ไซเบอร

การปฏิบัติการรวมกองทัพไทย           61
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มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา

Space Domain of U.S. Military 

เรียบเรียงโดยศูนยการสงครามทางอากาศ

 ในวารสารฯ ฉบบัที ่72 ศนูยการสงครามทางอากาศไดนาํเสนอบทความ

เรื่องมิติอวกาศของกองทัพสหรัฐฯ เปนตอนแรก ซึ่งมีหัวขอที่สําคัญ 3 หัวขอ 

ไดแก 1. เรื่องราวดานอวกาศที่นาสนใจทั่วโลก 2. ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป 

จะกอตัง้กองทพัอวกาศ และ 3. กองบญัชาการอวกาศกองทพัอากาศ (Air Force 

Space Command : AFSPC) ของประเทศสหรฐัฯ เฉพาะในหวัขอที ่3. เนือ้หา

ยังไมจบ จึงไดนําเสนอตอไป ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

(...ตอจากฉบับที่ 72) 

หนวยงานท่ีสําคัญ ของ AFSPC

 • 460th Space Wing  

ตั้งอยูที่ฐานทัพอากาศบัคเลย 

(Buckley Air Force Base)                            

เรียบเรียงโดยศูนยการสงครามทางอากาศ
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 • 61st Air Base Group ตั้งอยูท่ีฐานทัพอากาศลอสแองเจอลิส 

(Los Angeles Air Force Base) 

 •  45th Space Wing  ตั้งอยูที่ฐานทัพอากาศแพทริค (Patrick Air 

Force Base)

 • 21st Space Wing  ตั้งอยูที่ฐานทัพอากาศปเตอรสัน (Peterson Air 

Force Base)

 • 50th Space Wing  ตั้งอยูที่ฐานทัพอากาศริเวอร (Schriever Air 

Force Base)

 • 821 Air Base Group ตั้งอยูที่ฐานทัพอากาศทูลี (Thule Air Force 

Base)

 • 14th Air Force ตั้งอยูที่ฐานทัพอากาศแวนเดนเบิรก (Vandenberg 

Air Force Base)
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 •  30th Space Wing  ต้ังอยูท่ีฐานทัพอากาศแวนเดนเบิรก (Vandenberg 

Air Force Base)

 •  Advances System and Development Directorate  ตั้งอยูที่

ฐานทัพอากาศเคิรทแลนด (Kirtland Air Force Base)

 • Space and Missile 

Systems Center (SMC) 

ตั้ ง อ ยู ที่ ฐ า น ทั พ อ า ก า ศ

ล อ ส แ อ ง เ จ อ ลิ ส  ( L o s 

Angeles Air Force Base)

จากหนวยงานที่สําคัญทั้งหมดของ AFSPC จะพบวาชื่อหนวยงานใน

ฐานทพัอวกาศสวนใหญจะมลีกัษณะเปนตวัเลข  โดยมหีนวยงานซ่ึงพรอมปฏบิติั

การอยูตลอดเวลาคือกองทัพอวกาศที่ 14 (14th Air Force) นอกจากนั้นเปน

หนวยรายงานโดยตรง (Direct Reporting Units) ไดแก ศนูยระบบอวกาศและ

ขีปนาวุธ (Space and Missile System Center : SMC) เปนตน
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กองทัพอากาศที่มีชื่อเปนตัวเลข

 กองทัพอากาศที่ 14 (14th Air Force)

 กองทัพอากาศที่ 14 มีหนาที่เตรียมพรอม

และใชกําลังดานอวกาศ สนับสนุนหนวยบัญชาการ

ยทุธศาสตรของสหรฐัฯ (U.S. Strategic Command 

: USSTRATCOM) ในบทบาทที่กองทัพอากาศที่ 14 

เปนหนวยยุทธศาสตรดานอวกาศของกองทัพ

อากาศสหรัฐฯ นั้น จึงรับผิดชอบในการปลอยจรวด 

ยานอวกาศ ดาวเทียม ขีปนาวุธ ฯลฯ รวมทั้งการนํา

สงวสัดอุปุกรณตาง ๆ  ข้ึนไปในอวกาศ โดยดาํเนินการ

จากฐานปลอยในรัฐแคลิฟอรเนียและฟลอริดา 

นอกจากนั้นยังดําเนินการจัดซื้อ จัดหา จัดจาง ใน

เรื่องท่ีเกี่ยวกับกําลังดานอวกาศ เพื่อสนับสนุนใน

การวางแผนและปฏิบัติภารกิจของ USSTRATCOM 

รวมท้ังหนวยบัญชาการปองกันดานอวกาศในทวีป

อเมริกาเหนือ (North American Aerospace 

Defense Command : NORAD)

                          การปฏิบัติงานภายในหนวยงาน NORAD
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หนวยรายงานโดยตรง (Direct Reporting Units)

AFSPC น้ันเปนหนวยงานหลักท่ีสนับสนุนกองกําลังดานอวกาศแก 

USSTRATCOM และยงัสนบัสนนุ NORAD ในดานขาวสารการแจงเตอืนขปีนาวธุ 

รวมทั้งการปฏิบัติงานในศูนยสงครามอวกาศ เพื่อประยุกตใชกําลังดานอวกาศ

สนับสนุนการทําสงครามโดยตรง นอกจากนั้นยังมีหนาที่ติดตามและทดสอบ

ขปีนาวธุขามทวีปใหแกกระทรวงกลาโหม มหีนวยรายงานโดยตรงทีส่าํคัญไดแก 

ศูนยระบบอวกาศและขีปนาวุธ (SMC)         

SMC ตั้งอยูที่เมืองลอสแองเจอลีส มลรัฐ

แคลิฟอรเนีย เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการวางแผน

และรับเอาระบบงานอวกาศของกองทัพอากาศ

ทั้งหมดและของกระทรวง

กลาโหมสหรัฐฯ สวนใหญมา

ดําเนินงาน เชนการตรวจสอบ 

และติดตามการปลอยฯ การหาจุดบกพรองในวงจร

ของดาวเทยีม แลวสงกลบัขาวสารไปใหหนวยท่ีตองการ

ใชงาน สนับสนุนนายทหารบริหารจัดการโปรแกรม

กาํหนดตาํแหนงบนพืน้ทีท่ัว่โลกดวยดาวเทยีม NAVSTAR  --- ดาวเทยีม NAVSTAR 
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สนับสนุนนายทหารสื่อสารดาวเทียมเพ่ือการปองกันประเทศและดาวเทียม

ระบบ MILSTAR ท้ังยังชวยเหลือดานโปรแกรมดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเพื่อ

การปองกันภัย และระบบแจงเตอืนลวงหนาในการตดิตามวสัดตุาง ๆ  ในอวกาศ

น อ ก จ า ก นั้ น ยั ง ช ว ย ใ น

การเพิ่มการตรวจหาที่ตั้ง

ขีปนาวุธบนพ้ืนดินขามทวีป

ของฝายตรงขามใหแกผู

บริหารโปรแกรมกองทัพ

อากาศเพ่ือใชในการดําเนิน

กลยุทธ                                        ดาวเทียมระบบ MILSTAR

ขีดความสามารถดานอวกาศของ AFSPC

การปฏบิตักิารสงทางอวกาศ (รวมทัง้การปลอยดาวเทยีม ยานอวกาศ ฯลฯ ทาง

ชายฝงตะวันออกและชายฝงตะวันตกของสหรัฐฯ)  เปนการเตรียมความพรอม

ใ น ด า น สิ่ ง ก อ ส ร า ง  สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก  แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม

ความปลอดภัยในการขนสงทางอวกาศใหแกกระทรวงกลาโหมสหรฐัฯ องคการ

นาซา และหนวยงานทางดานธรุกจิตาง ๆ  โดยใชการควบคุมสัง่การผานดาวเทียม
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มติ
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งทั
พส
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ของกระทรวงกลาโหมฯ ทัง้สิน้ 

การใชงานดาวเทียมนั้นกอให

เกิดผลลัพธเปนแบบทวีกําลัง 

รวมทั้งสามารถคุมครองได

ทั่วโลกอยางตอเนื่อง มีความ

เส่ียงตําและสามารถปฏิบัติ

การไดอยางมีอิสระ เปนความ

จําเปนอยางยิ่งที่ดาวเทียมจะชวยใหเกิดความปลอดภัยดานการสื่อสารภายใน

หองประชุมหรือหองควบคุม ชวยรายงานสภาพภูมิอากาศ ขอมูลการเดินเรือ 

ขอมูลการปฏิบัติการบินของเครื่องบิน กองเรือรบ และการแจงเตือน

ภัยคุกคาม สวนเรดารที่พื้นดินและดาวเทียมปองกันภัยนั้นจะชวยตรวจสอบ

และติดตามการปลอยขีปนาวุธทั่วโลกเพื่อคุมกันและตอตานขีปนาวุธ

ที่จะแปลกปลอมเขามาโจมตีทวีปอเมริกาเหนือ เรดารลาดตระเวนดานอวกาศ

จะชวยสงขอมูลตําแหนงที่มีนัยสําคัญที่ดาวเทียมจะโคจรไป และชวยสงขอมูล

แจงเตือนการตกลงสูพื้นของดาวเทียมท่ีหมดอายุ ขยะอวกาศ หรืออุกกาบาต 

ใหแกประเทศตาง ๆ ไดรับทราบ เพื่อเตรียมการปองกันและแกไขปญหา

หากวงโคจรการตกลงสูพื้นโลกอยูในทางผานประเทศนั้น ๆ
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  เครือขายเรดารลาดตระเวนดานอวกาศชวยแจงเตือนการตกลง

               สูพื้นโลกของสถานีอวกาศ ดาวเทียม หรือขยะอวกาศตาง ๆ

นายพลเชลตันอดีตผูบัญชาการ AFSPC เมื่อป พ.ศ.2553 - 2557 

ไดเคยกลาววา เพื่อปองกันหรือตอตานการโจมตีนั้น การแจงเตือนสถานการณ

ดานอวกาศมีความสาํคัญมากกวาการเพิม่ความมัน่คงและการสรางเกราะกาํบงั

ใหดาวเทียม

โดยในป 2556 AFSPC ไดมีการพิจารณาเรื่องการแบงกันดําเนินงาน

ดานอวกาศ ซึง่เรือ่งนีจ้ะเกี่ยวของกบัการทดแทนดาวเทยีมอเนกประสงคขนาด

ใหญที่มีจํานวนนอย ดวยดาวเทียมที่มีภารกิจเดียวแตมีขนาดเล็กจํานวนมาก ๆ  

ซ่ึงส่ิงนี้จะชวยปองกันอาวุธตอตานดาวเทียมท่ีจะโจมตีฝายเรา โดยการเพิ่ม

จํานวนของเปาหมายที่จะตองถูกโจมตีแทน

(อานตอฉบับหนา...)

อางอิง
1. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1013622.pdf

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Force_Space_Command

3. https://www.afspc.af.mil/
4. _____________________________________________
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Internet of Things (IoT)

  เรียบเรียงโดยกองเทคโนโลยี ศูนยการสงครามทางอากาศ

 ตามนโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ ประจําปงบประมาณ 2562 

ใหมีการสงเสริมการเรียนรู เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อประยุกตใชสําหรับ

การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ เชน เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่ง 

หรือ Internet of Things (IoT) นั้น

 ดังนั้นวารสารฯ ฉบับนี้จึงขอลงบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT เพื่อ

เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอคิดเห็นกับผูอาน ขาราชการและผูเกี่ยวของ ดังนี้

แนวคิด Internet of Things

 - ถูกคิดคนโดย Kevin Ashton ในป 1999 

ภายใตโครงการท่ีช่ือ “Auto -ID Center” ท่ีมหาวิทยาลัย 

Massachusetts Institute of Technology จาก

เทคโนโลยี RFID ท่ีจะทําใหเปนมาตรฐานระดับโลก

สําหรับ RFID Sensors ตาง ๆ ท่ีจะเช่ือมตอกันได 
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  - ตอมาในยุคหลังป 2000 โลกมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสออกมา

เปนจํานวนมากและมีการใชคําวา Smart ซึ่งในที่นี้คือ Smart Device, Smart 

Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation

    

            Smart Devices                      Smart Grid                     

  

  

                   

           Smart Network                    Smart Intelligent Transportation

 - Kevin นิยามมันไววาเปน “Internet-Like” หรือพูดงาย ๆ ก็คือ 

อุปกรณอิ เล็กทรอนิกสสามารถสื่อสารพูดคุยกันเองได ซ่ึงศัพท คําวา 

“Things” ก ็แทนอุปกรณอ ิเล ็กทรอนิกส น ั ่นเอง
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ความหมายของ Internet of Things (IoT) 

 เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) หรือ “อินเทอรเน็ตในทุกส่ิง” 

หมายถึง การท่ีส่ิงตาง ๆ ถูกเช่ือมโยงทุกส่ิงทุกอยางเขาสูโลกอินเทอรเน็ต ทําให

มนุษยสามารถส่ังการ ควบคุมการใชงานอุปกรณตาง ๆ ผานทางเครือขาย

อินเทอรเน็ต เชน การส่ังเปด-ปด อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา รถยนต  โทรศัพทมือถือ 

เคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองใชสํานักงาน เคร่ืองมือทางการเกษตร เคร่ืองจักรใน

โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บานเรือน เคร่ืองใชในชีวิตประจําวันตาง ๆ ฯลฯ 

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยเทคโนโลยีน้ีจะมีประโยชนอยางมหาศาลและมี

ความเส่ียงไปพรอม ๆ  กัน เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณและ

เครือขายอินเทอรเน็ตไมดีพอ จะทําใหผูไมประสงคดีเขามากระทําการท่ีไม

พึงประสงคตออุปกรณ ขอมูลสารสนเทศ หรือความเปนสวนตัวของบุคคลได 

ดังน้ันการพัฒนาไปสู Internet of Things จึงมีความจําเปนตองพัฒนามาตรการ

และเทคนิคในการรักษาความปลอดภัยไอทีควบคูกันไปดวย  

 บางแหงเรียก M2M ยอมาจาก Machine to Machine คือ เทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตที่เช่ือมอุปกรณกับเครื่องมือตาง ๆ เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต 

ตูเย็น โทรทัศน และอื่น ๆ เขาไวดวยกัน โดยการเชื่อมโยงชวยใหสื่อสารกันได

ผานระบบอินเทอรเน็ต จากการคาดการณในป ค.ศ.2020 สิ่งตาง ๆ กวา

แสนลานชิ้นจะสามารถเช่ือมตอกันไดดวยระบบ IoT ซ่ึงจะสงผลใหผูบริโภค
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ท่ัวไปจะเริ่มคุนเคยกับเทคโนโลยีที่ทําใหพวกเขาสามารถควบคุมส่ิงของตาง ๆ 

ทั้งจากในบานและสํานักงานหรือจากที่ไหนก็ไดทั้งนั้น

      

ลักษณะ M2M 

(2 ภาพดานบน)

และคาดการณจํานวนการเชื่อมตอ

อุปกรณตาง ๆ ถึงป 2022

      ...............(ภาพดานซาย)
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A Wireless Sensor Network (WSN)

 ตัวแปรสําคัญสําหรับ Internet of Things ท่ีใชในการส่ือสารนั้น

ไมเพียงแต Internet Network เพียงเทานั้นแตยังมีตัวแปรอื่นเขามาเกี่ยวของ

อีก นั่นคือ Sensor Node ตาง ๆ จํานวนมากที่ทําใหเกิด Wireless Sensor 

Network (WSN) ใหกับอุปกรณตาง ๆ สามารถเชื่อมตอเขามาได ซึ่งเจา WSN 

น่ีเองสามารถตรวจจับปรากฏการณตาง ๆ (Physical Phenomena) ใน

เครือขายไดดวย ยกตัวอยางเชน แสง อุณหภูมิ ความดัน เปนตน เพื่อสงคาไป

ยังอุปกรณในระบบใหทํางานหรือสั่งงานอื่น ๆ ตอไป

จากภาพทั้งสาม ตัวปลอยสัญญาณอินเทอรเน็ตตามอาคารบานเรือนเปน Routing Node  

หรือ Gateway  สวน Smart Phone, PC, Digital Camera ฯลฯ เปน Sensor Node 
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Access Technology

 การพัฒนา Internet of Things นั้นนอกจากจะพัฒนาเทคโนโลยี

ในฝง Hardware ไดแก Processors, Radios และ Sensors ซ่ึงจะถูกรวม

เขาดวยกัน เรียกวา A Single Chip หรือ System on a Chip (SoC) แลวก็ยัง

พัฒนา WSN ไปพรอม ๆ กันดวย และเมื่อพูดถึงการเชื่อมตอปจจุบันไดมี

การพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการเชื่อมตอ Internet of Things หรือ Access 

Technology มีอยู 3 ตัวไดแก 

 - IEEE 802.15.4e 

 - Bluetooth 4.0 

 - WLAN IEEE 802.11™ (Wi-Fi) มาตรฐานการทํางานของระบบ

เครือขายไรสาย 

  โดยในแตละ Access Technologies นั้นมีการสงขอมูลที่แตกตางกัน

ดังนี้
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Gateway Sensor Nodes

 เมื่อมีโครงขาย Sensor Nodes แลวก็จําเปนจะตองมี Gateway 

Sensor Nodes เพื่อจะเชื่อมตอไปยังโลกอินเทอรเน็ตดวย โดยตัว Gateway 

นี้จะทําหนาที่เชื่อมตอไปยังเครือขาย Internet ใหอุปกรณทั้งหมดในโครงขาย 

Sensor Nodes ทัง้หมดสงขอมลูเขาสูอนิเทอรเนต็ไดนัน่เอง และเจา Gateway 

ทีว่านีก้จ็ะอยูภายใต Local Network ซ่ึงจะมกีารกาํหนดกนัตอไปวา Gateway 

ภายใต Local Network ที่วานั้นจะใหเชื่อมตอไปยัง Internet ไดดวยหรือไม

ถาไมไดอุปกรณที่เชื่อมเขามาใน Gateway ก็อาจจะสื่อสารกันไดเฉพาะภายใน 

Local Network เองไดเทานั้น 

ภาพแสดง WSN Nodes เชื่อมตอกับ Gateway

ภาพ Diagram อธิบายการเชื่อมตอ Gateway หลาย ๆ ตัวเขากับ Local Network
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การแบงกลุม Internet of Things

 ปจจุบันมีการแบงกลุม Internet of Things ออกตามตลาดการใชงาน

เปน 2 กลุม ไดแก

 1. Industrial IoT คอื แบงจาก Local Network ทีม่หีลายเทคโนโลยี

ท่ีแตกตางกันในโครงขาย Sensor Nodes โดยตัวอุปกรณ IoT Device ใน

กลุมนี้จะเชื่อมตอแบบ IP Network เพื่อเขาสูอินเทอรเน็ต 

 2. Commercial IoT คือ แบงจาก Local Communication ที่เปน 

Bluetooth หรือ Ethernet (Wired or Wireless) โดยตัวอุปกรณ IoT Device 

ในกลุมนี้จะสื่อสารภายในกลุม Sensor Nodes เดียวกันเทานั้นหรือเปนแบบ 

Local Devices เพียงอยางเดียวอาจไมไดเชื่อมสูอินเทอรเน็ต

ภาพอธิบายแตละ Network Layers ของ Internet of Things โดย IBM
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IPv6 คือ สวนสําคัญของ Internet of Things

 ตัวอุปกรณ IoT Devices ตาง ๆ  นั้นจําเปนจะตองมีหมายเลขระบุเพื่อ

ใหใชในการสื่อสารเปรียบเสมือนที่อยูบานของเรานั่นเอง และการที่จะทําให

อุปกรณเหลานัน้ทีม่อียูเปนจํานวนมาก (รวมถึงอนาคตทีจ่ะผลติออกมา) จาํเปน

จะตองใช IP Address vesion 6 หรือ IPv6 มากํากับเพื่อใหไดหมายเลข

ที่ไมซํากันและตองใชไดทั้ง

 - IoT Network ที่เปน LAN, PAN, และ BAN: Body Area Network 

หรือการสื่อสารของตัว Sensor กับรางกายมนุษย

 - Internet Network (Protocols) ที่เปน IP, UDP, TCP, SSL, HTTP, 

HTTPS และอื่น ๆ

Connect our Body 

 - Mobile devices e.g. smart phone, tablet 

       Health-related apps e.g. Moves (pedometer) 

 - Wearable devices e.g. wristband 

       Wristband e.g. Nike+ FuelBand, Fitbit, Jawbone 

   Measure heartbeats, steps, sleep tracker, 

blood pressure 

  Smart clothing e.g. AiQ 

            Monitor heart rate, respiration rate, skin 

temperature 
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Telehealth

 Remote healthcare that does not always involve clinical 

services
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Telemedicine

  Exchange medical 

information from one site to 

another via telecommunica-

tion to improve a patient’s 

clinical health status 

Telesurgery (Remote Surgery)

 Live broadcast surgery & Robotic surgery e.g. da-Vinci 

Surgical System (2D/3D) 
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 ปจจุบันขอมูลขาวสารที่ถูกสงผานทางอินเทอรเน็ตมีจํานวนมากขึ้น 

และเสนทางของขอมูลนั้นกําลังเปลี่ยนไป โดยที่สิ่งของวัตถุตาง ๆ กลายเปน

สวนหนึ่งของระบบขอมูลที่เรียกวา Internet of Things โดยการใชตัวเซ็นเซอร 

หรือตัวเก็บขอมูลซึ่งฝงอยูในวัตถุตาง ๆ โดยสิ่งเหลานี้จะสรางความไดเปรียบ

เพราะจะรูขอมูลแมนยํามากกวา 

 การแพรกระจายของ IoT จะตองใชระยะเวลาซ่ึงเกีย่วของกบัการพฒันา

ของเทคโนโลยีพื้นฐาน ความกาวหนาของ Network ไรสาย และมาตรฐานการ

สื่อสาร ปจจุบัน IoT แบงตามการนําไปใชประโยชนไดเปน 6 ประเภท โดยจะ

อยูกลุมหลัก ๆ  คือ กลุมขอมูลและการวิเคราะห (Information and Analysis) 

และกลุมระบบตอบสนองอัตโนมัติและควบคุม (Automation and Control)
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Information and Analysis

 Tracking Behaviour IoT สามารถใชเปนประโยชนในการติดตาม

พฤติกรรม รวมทั้ง ติดตอสื่อสารกับสินคา เชน บริษัทขายปลีก ตัวเซ็นเซอร

จะชวยรวบรวมขอมูลของสมาชิกและเสนอสวนลดสินคาเมื่อมีการกลับมา

ซื้อสินคาชนิดนั้นซํา 

  Enhance Situational Awareness ขอมลูทีไ่ดจากตวัเซน็เซอรสามารถ

รายงานสภาพของสิ่งแวดลอม เพื่อจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 

เชน ระบบความปลอดภยั จะใชตวัเครอืขายเซน็เซอรซ่ึงรวมเอาระบบภาพ เสยีง 

และตัวจับการสั่นสะเทือน เพื่อชี้ถึงบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตเขามา

 



24 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 ปที่ 19 ฉบับที่ 73

 Sensor–Driven Decision Analytics IoT สามารถใชประโยชนใน

การวางแผนและการตัดสนิใจระยะยาวท่ีสลบัซบัซอน โดยเทคโนโลยจีาํเปนตอง

ใชการรวบรวมขอมูลจํานวนมากและระบบคํานวณที่ใชกับระบบซอฟตแวร

ที่ทันสมัยที่จะสามารถแสดงขอมูลกราฟฟกสําหรับการวิเคราะห เชน ใน

อตุสาหกรรมและแกสธรรมชาต ิการใชระบบเครอืขายตวัเซน็เซอรระบตุาํแหนง

ที่แมนยํา จะชวยลดคาใชจายจํานวนมาก และยังปรับปรุงการขนสงไดดีขึ้น

Automation and Control 

 Process Optimization ชวยพัฒนากระบวนการตาง ๆ ในบาง

อุตสาหกรรม เชน การผลิตสารเคมีไดทําการติดตั้งเซ็นเซอรจํานวนมาก

เพื่อควบคุมระบบที่ดีกวาโดยเซ็นเซอร เหลานี้จะชวยรวบรวมขอมูลไปยัง

ระบบคอมพิวเตอร เพื่อทําการเปลี่ยนแปลงกระบวนการอุณหภูมิ สวนผสม

ตาง ๆ ใหดีขึ้น
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 Optimized Resource 

Consumption เครือขายตัว

เซน็เซอรและตัวเซ็นเซอรตอบรบั

อัตโนมัติสามารถชวยวิเคราะห

ประมาณการบรโิภคทรพัยากรได

อยางเหมาะสม เชน พลังงานและ

นํา ในสหรัฐอเมริกาไดนําตัววัด 

“Smart” ซึ่งชวยแสดงการใช

พลังงานผานเครื่องมือที่สามารถ

แสดงใหเห็นถึงการใชพลังงาน

และ คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง

แกลูกคารายยอยและรายใหญ 

ดวยขอมูลการคิดราคาตามที่ใช
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 Complex Autonomous Systems ระบบอัตโนมตัทิีส่มบรูณสามารถ

ตอบสนองตอสถานการณปจจุบันทันดวนไดอยางรวดเร็วโดยระบบนี้ได

เลียนแบบการตอบสนองของมนุษยแตในระดับซึ่งสูงกวา เชน ในอุตสาหกรรม

รถยนตราคาสูง ไดมีการพัฒนาระบบเบรคอัตโนมัติ เพื่อปองกันการชน หรือ

ระบบดานสุขภาพซึ่งชวยตรวจหาโรคหัวใจได
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Security of Everything

 Internet of Things (IoT) ปจจุบันมีคําวา Internet of Everything 

(IoE) ถูกบัญญัติขึ้นความหมายของ IoE ก็คือ ทุกส่ิงในชีวิตประจําวันของเรา

สวนใหญลวนแตเชื่อมกับอินเทอรเน็ตไมเฉพาะคอมพิวเตอร แท็บเล็ต หรือ 

สมารทโฟน แตหมายถึงอุปกรณไฟฟารอบตัว เชน Smart TV, Smart Device 

ตาง ๆ ที่ใชเทคโนโลยี RFID หรือ NFC จากงานวิจัยหลายสํานัก สรุปไดวา 

จํานวน IP Devices ของโลกจะเพิ่มขึ้นเปนสองเทาในอนาคตอันใกลนี้ปญหา

ดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรจะตองตามมาอยางแนนอน เพราะอุปกรณ

รอบตวัเราในชีวิตประจําวนักลายเปนอปุกรณทีต่อเชือ่มออนไลนตลอดเวลากบั

อินเทอรเน็ต น่ันหมายถึง แฮกเกอรจากทั่วโลกรวมท้ังผูผลิตอุปกรณ IP 

Devices ดงักลาวสามารถเขาถงึอปุกรณในบานเราไดทนัท ีถาเราปองกนัอปุกรณ

ไมดีพอ หรืออุปกรณมีชองโหวก็จะทําใหเกิดปญหาดานความมั่นคงปลอดภัย

ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได ฉะนั้นผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทาง IoT 

จึงจําเปนตองพัฒนามาตรการ และระบบรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู

กันไป เพื่อใหธุรกิจและการใชงาน IoT สามารถขับเคลื่อนตอไปได
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อางอิง
1. https://www.google.co.th/search?q=internet-of-things&oq=

internet-of-things&aqs=chrome..69i57j0l5.2846j0j8&sourceid=

chrome&ie=UTF-8

2. http://www.intel.com/content/www/us/en/internet-of-things/

infographics/guide-to-iot.html

3. https://www.aware.co.th/iot-คืออะไร/

____________________
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สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

รวบรวมและเรียบเรียงโดยกองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอากาศ

 

 ภัยคุกคามทางดาน

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

เปนประเด็นอันดับตน ๆ ที่

องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนของประเทศตาง ๆ 

ทั่วโลกและประเทศไทยให

ความสนในมากที่สุด ตัวอยาง 

เชนในป 2561 มขีาวแฮก็เกอร

ไดเขาไปขโมยขอมูลสวนตัว

บนฐานขอมูลสุขภาพของประชากรประเทศสิงคโปรมากกวา 1.5 ลานคน 

ซ่ึงการแฮ็กในปจจุบันเริ่มกลายเปนอุตสาหกรรม ไมใชเปนการกระทําของคน

เพยีงคนเดยีวหรอืกลุมเลก็ ๆ  อีกตอไป เปาหมายทีถ่กูโจมตมีกัเปนองคกรขนาด

รวบรวมและเรียบเรียงโดยกองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอากาศ
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ใหญที่ใหผลตอบแทนสูง ท่ีสําคัญคือ อุตสาหกรรมนี้มักมีองคกรอาชญากรรม

หนุนหลังอยู หรือบางทีก็เปนหนวยงานของรัฐบาลเอง ที่เรียกวา State-

Sponsored Cyber Attack ซึ่งสวนใหญจะมีเหตุจูงใจทางการเมือง 

เขามาเกี่ยวของ ทําใหการโจมตีรุนแรงกวาในอดีตมาก

และ เ นื่ อ ง จ า กยุ ท ธศ าสต ร

กองทัพอากาศไดกําหนดใหมิติ

ดานไซเบอร (Cyber Domain) 

เปนมิ ติที่ สํ าคัญเชนเดียวกับ

มิติอากาศ (Air Domain) และ

มิติอวกาศ (Space Domain)  

วารสาร ฯ ฉบับที่ 73 นี้จึงไดนํา

บทความเรื่องสถานการณดาน

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรบรรจุลงไปดวย เพื่อใหผูอานและผูท่ีเกี่ยวของ

โดยตรงมีความรูพื้นฐานและรูเทาทันสถานการณฯ ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

ซึ่งจะชวยทําใหการวางแผนหรือการปฏิบัติงานดานไซเบอรตาง ๆ ประสบ

ความสําเร็จสูงสุด สําหรับรายละเอียดนั้นจะนําเสนอไปตามลําดับของ

เหตุการณและความสําคัญ ไดแก

 • ความหมายคําศพัทตาง ๆ  ทางไซเบอร ตวัอยางสถานการณการโจมตี

ทางไซเบอร ชื่อกลุมผูไมหวังดี และ พ.ร.บ.ทางดานไซเบอร (หัวขอที่ 1-3) 

 • กระบวนการโจมตีทางดานไซเบอรทําไดอยางไร (หัวขอที่ 4) 

 • ความเสี่ยงอันตรายทางไซเบอร แนวโนม และภัยคุกคามที่นาจับตา

มองทางดานไซเบอร (หัวขอที่ 5-8)

 • แนวทางปองกันภัยคุกคามทางไซเบอรทําไดอยางไรบาง

(หัวขอที่ 9) 

 ดังมีรายละเอียดแตละหัวขอตอไปนี้
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1. ความหมายของความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร (Cyber Security) 

และคําอธิบายคําศัพทที่เกี่ยวของกับภัยคุกคามไซเบอรที่พบบอย

1.1. ความหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security) 

 •  ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร (Cyber Security) คอื “กระบวนการ

หรือการกระทาํทัง้หมดทีจ่าํเปน เพือ่ทาํใหองคกรปราศจากความเสีย่ง และความ

เสียหายที่มีผลตอความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร (Information) ในทุก

รปูแบบ รวมถงึการระวงัปองกนัตอการอาชญากรรม การโจมต ีการบอนทาํลาย 

การจารกรรม และความผิดพลาดตาง ๆ โดยควรคํานึงถึงองคประกอบพื้นฐาน

ของความปลอดภัยของขอมูล 3 ประการไดแก การรักษาความลับของขอมูล 

(Condentiality) การรักษาความคง

สภาพของขอมูลหรือความสมบูรณ

ของขอมูล (Integrity) และความ

พรอมใชงานของขอมลู  (Availability)”
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ความปลอดภัยของขอมูล 3 ประการ และการรักษาความพรอมใชงานของขอมูล

1.2 ความหมายคําศัพทอื่น ๆ ที่พบบอย

 •  Malware คอื “การ

หลอกใหติดตั้ งหรือลอบฝง

โปรแกรมในเครื่องของเหยื่อ

เพื่อเรียกคาไถขอมูล โปรแกรม

เหลานั้นไดแก VIRUS, Worm, 

โปรแกรมดักรับขอมูล (Troya-

nos), โปรแกรม Spywares,  

Backdoors และ Keyloggers 

เปนตน”

 •  DDoS – Distributed Denial

of Service “เปนการระดมการโจมตี

เปาหมายจากฐานการโจมตีจํานวนมาก 

สงผลใหเปาหมายไมสามารถใหบร ิการ

ไดตามปกติ”
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 •  Defacement “เปนการเจาะระบบเขาไปเปล่ียนหนาเวบ็ไซต แสดง

สัญลักษณโออวดความสามารถ หรือความเห็นทางการเมือง”

 •  Phishing คือ “การหลอกใหเขาเว็บไซตปลอมเพ่ือลวงเอาขอมูล

ท่ีสาํคญั เชน การปลอมแปลงเวบ็ไซตธนาคารใหเขามากรอกขอมูล Username 

และ Password ที่เว็บปลอม และขอมูลที่กรอกจะถูกสงไปยังมิจฉาชีพ”

 •  Data Breaches คือ “การเจาะระบบและขโมยขอมูลสําคัญ

ออกไปขาย หรือเผยแพร เชน การนําขอมูลสวนบุคคลของลูกคาไปขาย 

หรือการลวงขอมูลงานวิจัยเพื่อการแขงขันทางการคา เปนตน”
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 •  Botnets คอื “Malware ทีฝ่งตวัอยูในเครือ่งของเหยือ่ และใชเคร่ือง

นั้นเปนฐานโจมตีเปาหมาย เชน การฝง Malware ในกลองเว็บแคมและสั่งให

โจมตีเว็บไซตเปาหมาย”            

วิธีการทํา Botnets ของผูบุกรุก 

 •  Ransomware คือ “Malware  ที่เขารหัสลับขอมูลในเครื่องของ

เหยื่อ ทําใหไมสามารถเขาถึงขอมูลได และเรียกคาไถจากเหยื่อเพ่ือแลก

กับการถอดรหัสลับ”

  •  APT  ห รื อ  Advanced 

Persistent Threat คือ “การที่ผูโจมตี

ฝงตัวอยูในระบบของเหยื่อเปนเวลานาน

เพื่อเฝาดูพฤติกรรมและดักรับขอมูล”

วงจรการทํางานของ APT
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2. ตัวอยางสถานการณภัยคุกคามดานไซเบอรในตางประเทศและ

ประเทศไทย รวมทั้งชื่อกลุมผูไมหวังดีทางดานไซเบอร

2.1 สถานการณภัยคุกคามดานไซเบอรในตางประเทศ

 1) กลุมการเงิน

  • ก.ย.55 ปฏิบัติการ “Operation Ababil” สถาบันการเงิน

สําคัญของสหรัฐอเมริกา เชน New York Stock Exchange, J.P.Moorgan 

Chase, Bank of America และอีกหลายแหง ถูกโจมตี DDoS โดยกลุม 

Qassam Cyber Figher ทําใหการบริการเว็บไซตหยุดชะงัก 

  • ก.พ.59 ธนาคารกลางของบังคลาเทศ ถูกมิจฉาชีพลอบ

โอนเงิน 81 ลานเหรียญสหรัฐ

 2) กลุมพลังงาน

  • ธ.ค.58 เครือขายไฟฟาของยูเครนถูกโจมตี ประชาชน

มากกวา 225,500 คน ไมมีไฟฟาใชเปนเวลา 1-6 ชั่วโมง
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 3) กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม

  • ก.ย.59 แฮกเกอรปลอยมลัแวร  Mirai ใชชองโหวในอปุกรณ 

IoT โจมตีเครื่องใหบริการชื่อโดเมน ทําใหใมสามารถเขาถึงเว็บไซตได

 

ระบบการทํางาน

ของมัลแวร Mirai

 4) กลุมสาธารณสุข

  • พ.ค.60 มัลแวร WannaCry โจมตีหนวยงานสาธารณสุข

ของประเทศอังกฤษ ผูปวยมากกวา 6,900 ราย ไมสามารถรับบริการได และ

มัลแวรแพรกระจายไปมากกวา 150 ประเทศ

ภาพที่ปรากฏเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรของเหยื่อ 

   ถูกโจมตีดวยมัลแวร WannaCry
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 5) ขอมูลสวนบุคคล

  • ก.ค.60 บริษัท Equifax ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค

ชาวสหรัฐฯ รั่วไหล 145.5 ลานคน

  • พ.ย.60 บริษัท Uber ขอมูลสวนบุคคลของคนขับรถ

และผูใชบริการ รั่วไหล 53 ลานคน

2.2 สถานการณภัยคุกคามดานไซเบอรในประเทศไทย (รวมทุกกลุม)

 • ธ.ค.57 ประเทศไทยตกเปนขาวไปทัว่โลก เมือ่ระบบคอมพิวเตอรของ 

ม.ธรรมศาสตร ถูกกลุม GOP (Guardians of Peach) ใชเปนฐานการโจรกรรม

ขอมูลจากบริษัท Sony Pictures สหรัฐอเมริกา

 • ต.ค.58 ธนาคารพาณชิย 5 แหงไดรบัอีเมลขมขู เรยีกเงนิเปน Bitcoins 

เพื่อแลกกับการไมถูกโจมตี DDoS จากกลุม Armada Collective และเปนจุด

เริ่มตนการหารือของ CEO Financial Sector เพื่อรับมือปญหา Cybersecurity

 • ส.ค.59 ATM 21 ตูของธนาคารออมสินถูกโจมตีดวยมัลแวร

และลอบขโมยเงิน 12 ลานบาท มัลแวรท่ีพบคลายกับท่ีใชโจมตี ATM ใน

ใตหวันในปเดียวกัน
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 • ธ.ค.59 ปรากฏการณทางสังคมที่แสดงออกผานไซเบอร เม่ือกลุม 

“พลเมืองตอตาน Single Gateway #OpSingleGateway” รณรงคใหมีการ

โจมตี DDoS กับเว็บไซตของหนวยงานของรัฐ ทําใหหลายระบบสําคัญของรัฐ

ขัดของ และพบการเจาะฐานขอมูลเพื่อโจรกรรมขอมูลมาเผยแพร รวมถึงใช

ปฏิบัติการขาวสาร IO ในการลดความนาเชื่อถือของรัฐบาล

 • พ.ค.60 มัลแวร WannaCry และ Petya แพรระบาด เครื่อง

คอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows จํานวนหนึ่งในไทย

ถูกเขารหัสขอมูล

2.3 ชื่อของกลุมผูไมหวังดีทางดานไซเบอรประเภทตาง ๆ

 •  HACKTIVISTS คือ

กลุมที่ตองการแสดงออกทาง

การเมือง ทาํลายชือ่เสยีง เรยีกรอง

ความสนใจ เพื่อกดดันใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง
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 •  CRIMINALS คือกลุมท่ีเกี่ยวของการโกงผลประโยชนทางการเงิน 

การลอลวง หรือหลอกลวงที่นําไปสูการละเมิดผูอื่น

 •  INSIDERS คือกลุม

ที่ เ ก่ียวของกับการนําขอมูล

ในหนวยงานไปเผยแพรหรือ

ทําลายระบบเพ่ือผลประโยชน

ทางการเงิน หรือการแกแคน

 •  NATION STATES คอืกลุมท่ีเกีย่วของกบัการจารกรรม บอนทาํลาย 

หรือโจมตีผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือทางการทหาร
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3. สรุป พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ.2562 

 ตามที่  พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ไดประกาศลงใน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นั้น สาระสําคัญโดยสรุปดังนี้

3.1 ทําไมตองมี พ.ร.บ.ไซเบอร

 เพื่อปกปองระบบคอมพิวเตอรและโครงขาย IT ของโครงสรางพื้นฐาน

ทีส่าํคญัทางสารสนเทศ หรอื บรกิารทีส่าํคญัของประเทศมคีวามมัน่คงปลอดภยั

สามารถใหบริการไดเปนปกติ และหนวยงานสามารถรับมือกับภัยคุกคามทาง

ไซเบอรไดอยางทันทวงที

3.2 สาระสําคัญกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
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 • กําหนดใหมีโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศและหนวยงาน

ภาครัฐ มีมาตรฐานและมีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร

 • มีการเฝาระวังภัยคุกคามและมีแผนรับมือเพื่อกูคืนระบบใหกลับมา

ทํางานไดตามปกติ

 •  มกีารรวมมอืและประสานงานกนักบัสาํนกัรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

ไซเบอร เม่ือมีภัยรายแรงท่ีทําใหการบริการท่ีสําคัญไมสามารถทํางานได 

จนทําใหประชาชนเดือดรอน

3.3 หนวยงานหลัก ๆ ตาม พ.ร.บ.ไซเบอร

 • หนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล

• สํานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ

• หนวยงานดูแลภัยคุกคามทางไซเบอรระดับรายแรง

• หนวยงานดูแลภัยคุกคามทางไซเบอรระดับวิกฤติ

3.4 ประชาชนไดอะไรจาก พ.ร.บ.ไซเบอร

• ระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญมี

ความปลอดภัยสามารถใหบริการไดตอเนื่อง

•  มี แนวทางในการ รับมือภัยคุกคามทางไซ เบอร ไม ให เกิ ด

ผลกระทบเปนวงกวางและกลับมาทํางานไดอย างรวดเร ็ว
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•  มีการจัดตัง้หนวยงานขึน้มาดแูลมาตรฐานดานความปลอดภยัไซเบอร

และใหความชวยเหลือแกหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญ

• เม่ือเกิดภัยคุกคามรายแรงการเขาไปแกไขปญหาทีต่องเขาถงึทรพัยสนิ

จะตองใชคําสั่งศาลเพื่อคุมครองสิทธิ์

4. การบุกรุกเขาโจมตีทางดานไซเบอรทําไดอยางไร 

 ขบวนการบุกรุก (Intrusion Process) เพ่ือเขาโจมตีแบงออก

เปน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก

 1) การเปดชองทางในการเช่ือมตอเขาสูระบบ (Code Execution) เขาจะ

คนหาเปาหมายหลักในโลกไซเบอร แลวสง Malware รวมเขาไปกับ Link โดย

ใช Social Engineering ขอมูลจําเปนท่ีจะใชเปดชองทางการเชื่อมตอ 

หาไดงายในหนวยงานที่บุคลากรนําเมลขององคกรไปใชนอกเหนืองานองคกร 

หรอืการพบเมลระบช่ืุอ ตาํแหนง Email ของหนวยไวหนาเวบ็ไซต เมือ่เปด Link 
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แลว Malicious Code จะฝงตัวเขาสูคอมพิวเตอรทันที และ Malicious Code 

จะเปดใชงานทกุททีีม่กีารเปดใชงานคอมพวิเตอร โดย Malicious Code ใชเปน

ชองทางเขาถึงเครื่องนั้นไดโดยงาย

 2) การขยายตัวเขาไปในระบบเครือขาย (Network Propagation) เขาไป

เครื่องเครือขายอื่น ๆ ขอมูลไฟลสําคัญ ๆ ขอมูลผูใช ขอมูลสิทธิ์ ขอมูลการตั้ง
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ระบบเครือขาย ขอมูลรหัสผานผูใชงาน (ตั้งรหัสแบบปลอดภัยตําแมจะถูกเก็บ

ไวในรูปการทํา Cryptographic Hashing ก็ตาม)

ภาพแสดงการขยายตัวเขาไปในระบบเครือขายของ Malware ประเภท Worm

 3) การดึงขอมูลสําคัญที่ตอง การ (Data Exfi ltration) ดึงผานทาง 

Network Protocols และ Port ที่ไดรับอนุญาต ภายในระบบเครือขายนั้น ๆ 

ชองทาง DNS หรือ เมล Port ตาง ๆ และ Maintaining Access/Backdoor
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5. ความเสี่ยงตอความอันตรายทางไซเบอรไดแก

 1) การลักลอบเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต (Disclosure)

 2) การสอดแนมขอมูลสําคัญ (Sniffi ng)

 3) การแกไขขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต (Modifi cation)

 4) การปลอมตัวทําใหฝายหนึ่งเขาใจวาเปนอีกฝายหนึ่ง (Spoofi ng)

 5) การขัดขวางหรอืหนวงเวลาท่ีทําใหผูทีม่สีทิธไิมสามารถเขาถึงขอมลู

ได หรอืการทาํใหเครือ่งแมขายปฏเิสธการใหบรกิาร (Denial of Service : DoS)

 6) การปฏิบัตกิารหลอกลวงหรอืหลอกลอบนพืน้ฐานของจติวทิยาสงัคม

ในโลกเครอืขายสงัคมออนไลน หรอืเรยีกการโจมตแีบบวศิวกรรมสงัคม (Social 

Engineering)
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6. แนวโนมดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร สามารถสรุปเปน 5 ขอ 

ดังน้ี

 1) ภัยคุกคามไซเบอรเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได ผูบริหารทุกองคกร

ตองเตรียมตัวเพื่อวางแผนรับ

 2) มีกฎหมายและขอบงัคบัตาง ๆ  จะถกูบงัคบัใชมากขึน้ เชน กฎหมาย 

GDPR (General Data Protection Regulation) เปนกฎหมายคุมครองขอมูล

สวนบุคคลของพลเมืองท่ีอาศัยอยูในเขตสหภาพยุโรป เพื่อตอบรับกระแสของ

การใชอินเทอรเน็ต ธุรกิจ E-commerce การโฆษณา และการตลาดออนไลน

ในโลกยุคดิจิทัล โดย GDPR 

ไ ด ร ว บ ร ว ม ก ฎ ห ม า ย ท่ี

เกี่ยวของกับการคุมครอง

ขอมูลของผูบริ โภคหลาย

ฉบับไวดวยกัน แตเพิ่มบท

ลงโทษที่รุนแรงขึ้นกวาเดิม 

เชน  การ เ สียค าป รับที่ มี

จํานวนเงินสูงถึง 20 ลานยูโร 

 3) ความมั่นคงปลอดภัยบน

ระบบ Cloud เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง

ในยุคปจจุบันและอนาคต
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 4) Artifi cial Intelligence (AI) และ Machine Learning เปนเทคโนโลยี

นาสนใจท่ีทุกองคกรควรศึกษาและนํามาประยุกตใชในดานความม่ันคงปลอดภัย

ไซเบอร

 5) ท่ีมาของผูผลิตผลิตภัณฑในดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ไซเบอร กลายเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการ สงผลใหช่ือเสียงของ

ผลิตภัณฑกลายเปนส่ิงสําคัญอยางย่ิง
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7. ทํานายสถานการณดานความปลอดภัยประจําป 2019 

 การทํานายน้ีเปนผลการวิเคราะหของผูเช่ียวชาญเก่ียวกับความกาวหนา

ของเทคโนโลยี ท้ังในปจจุบันและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงพฤติกรรมการใช

งานของผูใช, เทรนดของตลาด, และผลกระทบของอันตรายในวงกวาง ซ่ึงมีการ

แบงประเภทตามบริเวณหลักท่ีไดรับผลกระทบไวดังตอไปน้ี

 1) กลุมผูใชระดับคอนซูเมอร จะพบการโจมตีในลักษณะหลอกลวง

ทางจติวทิยาผานอเีมลและขอความตาง ๆ  จะเขามาแทนทีก่ารโจมตรีะบบผาน

ชองโหวแบบตรง ๆ ในอดีต เรียกวาการโจมตีที่เนนการหลอกลวงหรือฟชชิ่ง 

(Phishing) จะเพิม่ข้ึนในป 2019 อยางทีไ่มเคยเปนมากอน ปจจุบนัซอฟตแวร

และระบบปฏิบัติการ (OS) ที่มีการใชงานในตลาดนั้นมีความหลากหลายมาก 

จนถือไดวาไมมี OS (Operating System) ใดเลยท่ีครองสวนแบงตลาด

เกินครึ่ง (โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับชวง 5 ปกอน) ดังนั้น อาชญากรไซเบอร

จงึปรบัตวัจากการเนนโจมตชีองโหวของระบบปฏบิตักิารตวัใดตัวหนึง่ มาเจาะ

ตัวคนผูใชที่มักมีชองโหวทางอารมณเหมือน ๆ กันแทน ทําใหมีแนวโนมการ

โจมตีแบบฟชชิ่งมากขึ้นในอีกไมกี่ปขางหนา ซึ่งเห็นไดจากปริมาณ URL ของ

เว็บไซตที่เกี่ยวกับการหลอกลวงดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ขณะที่ชุดโคด

สําหรับใชประโยชนจากชองโหวของระบบตาง ๆ กลับพบการพัฒนานอยลง

อยางรวดเร็วเชนกัน

 2) กลุมผูใชระดับองคกร จะมีความเสี่ยงดานความปลอดภัยจาก

การเปดใหพนักงานทํางานจากบานหรือระยะไกลนั้น กําลังคุกคามองคกร

เหมือนกับสมัยที่ BYOD (Bring Your Own Device /นําอุปกรณของตัวเอง

มาทํางานที่ทํางาน) ไดรับความนิยมใหม ๆ โดยพนักงานที่ทํางานแบบ

เช่ือมตอผานอินเทอรเน็ตจากบานนั้น จะเปนการเปดจุดเขาถึงเครือขายของ

องคกรเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก อันเปนที่มาของแนวโนมสองประการไดแก 1) 

ความทาทายในการจัดการการทํางานภายนอกสํานักงาน ที่องคกรจะตอง
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พยายามรักษาความสามารถในการมองเห็นการเคลื่อนไหวของขอมูลบริษัท 

ไมวาพนกังานจะเขาถงึผานโปรแกรมประยกุตบนระบบ Cloud หรือซอฟตแวร

ประสานงานทั้งโปรแกรมแชท, ประชุมผานวิดีโอ, และการแชรไฟลจากบาน 

2) ไดแกการนําอุปกรณอัจฉริยะมาใชงานในบานมากขึ้น จนทําใหพนักงาน

มองวาถานาํมาใชกบัการทาํงานดวยกจ็ะยิง่อาํนวยความสะดวกมากข้ึนเชนกนั 

จนนําไปสูสภาพแวดลอมการทํางานที่มีสวนผสมของอุปกรณที่หลากหลาย

 3) หนวยงานภาครัฐยงัคงตองคอยรบัมอืกบัการแพรกระจายของขาว

หลอกลวงอยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะระหวางทีม่แีรงกดดันจากการเลือกต้ังตาง ๆ  

เมื่อมองยอนไปถึงบทบาทที่มีอิทธิพลอยางมากของสังคมออนไลน

ตอการเลอืกตัง้ครัง้ท่ีผาน ๆ  มา โดยเฉพาะการแพรกระจายขาวเทจ็น้ัน เปนการ

สรางความทาทายตอการจดัการการเลอืกต้ังของประเทศอืน่ ๆ  ในอนาคตเปน

อยางมาก ซึ่งมีหลายปจจัยที่ทําใหขาวหลอกลวงนั้นมีผลกระทบมากและ

ตอเนื่อง เชน แรงจูงใจ, เครื่องมือที่นํามาใชได, และความสามารถในการเขา

ถึงแตละแพลตฟอรม ท่ีผานมาหลายรัฐบาลไดแสดงความพยายามในการ

ควบคุมแพลตฟอรมโซเชยีลมีเดยีมากมาย แตกถ็อืวายงัไมเพยีงพอทีจ่ะสามารถ

ปดกั้นการกระจายขาวเท็จบนอินเทอรเน็ตไดอยางทันทวงที

 4) วงการผูผลิตผลิตภัณฑดานความปลอดภัย อาชญากรไซเบอรจะ

ใชเทคนิคที่หลากหลายในการแฝงและฝงตัวเอง เพื่อที่จะตอกรกับเทคโนโลยี

ท่ีผูจําหนายผลิตภัณฑดานความปลอดภัยพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ

การนํา Machine Learning มาใชปองกันอันตรายทางไซเบอร เรียกวาเหลา

ผูไมประสงคดีพยายามจะหาเทคนิคที่แพรวพราวเพื่อรับมือหรือ “ปรับตัว” 

เขากับรูปแบบของระบบความปลอดภัยใหมดวยเชนกัน โดยมีการมองหา

รูปแบบการใชประโยชนจากองคประกอบของระบบตาง ๆ แบบที่คนทั่วไป

คาดไมถงึ  ยดึแนวการ “คดินอกกรอบ” เปนแนวโนมใหมทีส่รางความทาทาย

ในกลุมแฮ็กเกอร ทํานองวาใครคิดวิธีแหกคอกไดจะไดรับการยกยองใหเปน
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ผูทีม่คีวามสามารถสงู พรอมมกีารเรยีบเรยีงเทคนคิวธิแีฮก็ดงักลาวเปนเอกสาร

ที่เขาใจงาย และแบงปนกันในวงการมืดอยางรวดเร็วตัวอยางเชน การใช

ประโยชนจากไฟลสกุลที่คนทั่วไปมองขามอยางเชน .URL, .IQY, .PUB, .ISO, 

และ .WIZ, การลดการพึ่งพาไฟล Executable หันมาใชลักษณะ “ไรไฟล” 

หรือ Fileless ไปจนถึงสคริปต Powershell และมาโคร, มัลแวรที่มีการ

ลงลายเซ็นแบบดิจิตอลเพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือ เปนตน

 5) ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม การโจมตีระบบการควบคุม

อุตสาหกรรม (Industrial Control System : ICS) ตามโรงงานอุตสาหกรรม

จรงิในวงกวางนัน้จะกลายเปนปญหาทีร่ายแรงมากขึน้ เนือ่งจากหลายประเทศ

ท่ีมีการพัฒนาความสามารถทางดานไซเบอร มีแนวโนมจะสนับสนุนหรืออยู

เบื้องหลังการโจมตีโครงสรางพื้นฐานสําคัญของประเทศเล็ก ๆ ประเทศอื่น 

ไมวาจะเพื่อความไดเปรียบทางดานการเมืองหรือการทหาร หรือแมแตแค

ทดสอบความสามารถของตนเองกบัประเทศทีย่งัไมมศีกัยภาพพอทีจ่ะตอตาน

การโจมตีเหลาน้ีได หรือแมแตดวยแรงจูงใจอื่น ๆ ที่คาดไมถึงไมวาจะเปน

โครงสรางพื้นฐานอยางประปา, ไฟฟา, หรือแมแตระบบควบคุมทาง

อุตสาหกรรม หรือ ICS ที่ใชกันในโรงงานผูผลิตตาง ๆ ซึ่งชองโหวในกลุม

โครงสรางพืน้ฐานเหลาน้ีไดรบัความสนใจมากข้ึน เห็นไดจากการทีท่าง EU NIS 

Directive ออกกฎหมายเพิม่เตมิใหผูใหบรกิารโครงสรางพืน้ฐานเหลานีป้ฏิบติั

ตาม เพราะการโจมตีระบบ ICS ที่สําเร็จ ยอมสงผลตั้งแตการปดทําการของ

ผูใหบรกิาร, สรางความเสยีหายแกอปุกรณและเครือ่งจกัร, สรางความเสียหาย

ทางการเงินทางออม, และท่ีรายแรงทีส่ดุคอื ความเสีย่งตอความปลอดภยัและ

สุขภาพของพลเมือง

 6) โครงสรางพื้นฐานบนระบบ Cloud จะมีการคนพบชองโหวบน

ซอฟตแวรเก่ียวกับ Cloud มากข้ึน ไมวาจะเปน Docker, โปรแกรมดาน

คอนเทนเนอร, หรือตวั Kubernetes เอง, หรือแมแตระบบทีด่แูลคอนเทนเนอร
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อยูเบื้องหลัง ที่มีการนํามาใชติดตั้งบนระบบคลาวดอยางแพรหลาย ไมกี่ป

ที่ผานมามีการคนพบชองโหวบน Kubernetes จํานวนหนึ่ง และเริ่มจะพบ

ปญหาดานความปลอดภัย “ระดับวิกฤติ” ในชวงกอนส้ินป นอกจากนี้ทาง 

Kromtech ยังพบอิมเมจ Docker มากกวาหลายสิบรายการที่ถูกดาวนโหลด

สูสาธารณะมากถึง 5 ลานคร้ังในชวงปที่ผานมากอนท่ีเจาของจะรูตัวแลว

ดึงออก ยิ่งมีองคกรยายระบบของตัวเองขึ้นไปอยูบนระบบ Cloud มากเทาไร 

เราก็จะยิง่เหน็การคนพบชองโหวบนโครงสรางพืน้ฐานของระบบ Cloud มาก

ขึน้เทานัน้ โดยเฉพาะในกลุมสงัคมผูพฒันาโอเพนซอรสทีม่องหาประโยชนจาก

การเจาะดูซอฟตแวรที่เกี่ยวกับระบบ Cloud  

 7) ระบบสมารทโฮม อาชญากรไซเบอรจะแยงกันเขามาเจาะระบบ 

IoT จนไดช่ือวาเปน “สงครามฝงซอมบ้ี” โดยเราทเตอรจะยังเปนเหยื่อที่

ชื่นชอบของผูโจมตี ที่ตองการเขามาควบคุมอุปกรณเชื่อมตอจํานวนมากดาน

หลังเราทเตอร ตัวอยางเชน การโจมตีผานเราทเตอรที่เขาถึงอุปกรณอัจฉริยะ

ภายในบาน หรือการโจมตท่ีีเจาะจงจะทําราย IoT นัน้ มกัใชซอรทโคดเดียวกนั

กับตัวมัลแวร Mirai หรือมัลแวรท่ีมีพฤติกรรมคลายกัน ซึ่งมีการสแกน

อินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติเพื่อคนหาอุปกรณเหยื่อที่เขาโจมตีได และเนื่องจาก

จํานวนอุปกรณที่จะฝงซอมบี้นั้นมีจํานวนจํากัด และโคดมัลแวรที่ใชควบคุม

อุปกรณเหลานี้ใหเปนเครื่องมือในการโจมตีแบบ Denial of Service (DDoS) 

กห็นาตาเหมอืน ๆ  กนัอาชญากรไซเบอรท้ังหลายจงึพยายามเขยีนโคดเพ่ิมเติม 

เพื่อปดกั้นแฮ็กเกอรรายอื่นไมใหมาใชวิธีเดียวกันในการติดเชื้ออุปกรณ
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8. ภัยคุกคามที่นาจับตามองในป 2019 (ดาน Mobile Security)

 1) การรั่วไหลของขอมูล

 การร่ัวไหลของขอมลูเปนหนึง่ในภยัคกุคามท่ีนาเปนหวงทีส่ดุในป 2019 

สถาบัน Ponemon คาดการณวา อุปกรณพกพามีโอกาส 28 % ในการเกิดเหตุ

ขอมูลรั่วไหลสูภายนอกภายในอีก 2 ป โดยสาเหตุหลักมาจากการตัดสินใจ

ผิดพลาดอยางไมไดตั้งใจวาจะใหแอปพลิเคชันใดมีสิทธิ์เขาถึงและแชรขอมูล

ของตนไดบาง เชน อปัโหลดไฟลเอกสารสาํคญัขึน้ระบบ Cloud หรือเกบ็ขอมลู

ความลับไวผิดที่ผิดทาง เปนตน

 2) Social Engineering

รายงานจาก FireEye ระบุวา 91% ของอาชญากรรมไซเบอรเริ่มตนที่

อีเมล Phishing และผูใชอุปกรณพกพาในการเช็คอีเมลมีโอกาสตกเปนเหยื่อ

มากกวา เนื่องจากแอปพลิเคชันสําหรับเช็คอีเมลหลายชนิดแสดงผลเฉพาะ

ช่ือผูสงเทานั้น สงผลใหสามารถปลอมชื่อเพื่อหลอกวาเปนอีเมลมาจากคนที่

ผูใชรูจักหรือเชื่อใจไดงายยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลสํารวจจากบริษัท IBM 

ท่ีระบุวา ผูใชอุปกรณพกพามีสิทธ์ิตกเปนเหยื่อของอีเมล Phishing มากกวา

ผูใชคอมพิวเตอรทั่วไปถึง 3 เทา
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 3) การรบกวนสัญญาณ Wi-Fi

 ผลสํารวจจาก Wandera ระบุวา อุปกรณพกพาเชื่อมตอกับ Wi-Fi 

มากกวา Cellular ถึง 3 เทา และเกือบ 1 ใน 4 เชื่อมตอกับ Wi-Fi สาธารณะ

ที่ไมมีการเขารหัสขอมูล สงผลใหมี 4 % ถูกดักฟงขอมูลผานการโจมตีแบบ 

Man-in-the-Middle ผูใชจึงควรเชื่อมตอผาน VPN ทุกครั้งเมื่อตองใช Wi-Fi 

สาธารณะ

 4) อุปกรณที่หมดอายุการใชงานแลว

สมารทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณเช่ือมตอเล็ก ๆ อ่ืน ๆ นับไดวาเปน

อุปกรณ Internet of Things (IoT) ซ่ึงสวนใหญมักไมการันตีกรอบเวลา

การอัปเดตแพตชดานความมั่นคงปลอดภัย ดังท่ีเห็นไดบอยในกรณีของระบบ

ปฏิบัติการ Android ท่ีหลังจากคนพบชองโหวตองรอใหเจาของผลิตภัณฑ

ที่ OEM ออกแพตช ซึ่งก็จะชาบาง เร็วบาง แลวแตยี่หอ นอกจากนี้ อุปกรณ 

IoT บางอยางยังไมมีกลไกลการอัปเดตแพตชอีกดวย สงผลใหอุปกรณเหลานี้

มักตกเปนเปาหมายของแฮ็กเกอร
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 5) การโจมตีแบบ Cryptojacking

Cryptojacking คอืการหลอกใชทรพัยากรบนอปุกรณของผูใชในการขดุ

เหรียญดิจิทัลโดยที่เจาของไมรูตัว ถึงแมวาระยะแรกการโจมตีจะพุงเปามายัง

เครื่องคอมพิวเตอร PC แตในชวงปลายป 2017 เขาจนถึงป 2018 นี้ อุปกรณ

พกพาเริ่มตกเปนเหยื่อของ Cryptojacking มากขึ้นเรื่อย ๆ การโจมตีดังกลาว

สงผลกระทบของอายุแบตเตอรี่ และในบางกรณีอาจสรางความเสียหายแก

อุปกรณเนื่องจากทํางานหนักไปจนความรอนของอุปกรณสูงเกินเกณฑ

 6) การรั่วไหลของขอมูลจากการทําอุปกรณสูญหาย

การทําอุปกรณพกพาหายยังคงเปนความเสี่ยงใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

อุปกรณที่ไมมีรหัส PIN หรือใชรหัสผานที่ไมแข็งแรง และไมมีการเขารหัสที่เก็บ

ขอมูล รายงานจาก Ponemon ในป 2016 พบวา 35 % ของพนักงานระบุวา

อปุกรณทีต่นใชงานไมมกีารวางมาตรการควบคมุดานความมัน่คงปลอดภัยของ

ขอมูล และเกือบครึ่งไมมีการใชรหัสผานหรือการแสกนลายนิ้วมือเพ่ือล็อก

อุปกรณ นอกจากนี้ 2 ใน 3 ยังไมมีการเขารหัสขอมูลในอุปกรณอีกดวย

9. การปองกันดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
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 หลายหนวยงานยังไมมีมาตรการปองกันฯ อยางเปนรูปธรรม เชน 

หนวยงานราชการเปนหนวยงานใหญประกอบดวยบคุลากรท่ีหลากหลาย ทําให

การกาํกบั ดแูล และควบคมุ ดานการปองกนัภัยคกุคามไซเบอร ไมสามารถทาํได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหเกิดชองโหวที่เปราะบางที่สุด 

(Weak Link) จํานวนมาก ทั้งที่ระบบนั้นมีการปองกันอยางแนนหนาทั้งทาง 

Hardware และ Software แลวก็ตาม 

9.1 วิธีปองกันโดยทั่วไป จะมีหลายวิธี เชน

 1) การหม่ันอัพเดทตัวระบบปฏิบัติการ (Patch Operation System)

 2) การบังคับใชการกําหนดรหัสผานในระดับที่มีความปลอดภัย 

(Enforce a Strong Password Policy)

 3) การบล็อคเว็บไซตอันตราย (Web Blocking)

 4) การเก็บขอมูลการใชงานระบบเครือขาย (Network Activity Logging)
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 5) การติดตั้ง Firewall

 6) การเขารหัส TLS ระหวาง Email Server

 7) การใชโปรแกรมปองกันไวรัสและมัลแวร

 8) การจัดสวนแบงของเครือขาย (Network Segmentation)

 9) การกลั่นกรองเนื้อหาในเว็บ (Web Content Filtering)

 10) การตั้งคาตาง ๆ (Confi gurations)

 11) การทํา Blacklist ของ IP/Gateway

 12) การเพิ่มองคประกอบในการพิสูจนตัวตน (Multi-factor 

Authentication)

 13 )  การใหความรู ด านความปลอดภัยแกผู ปฏิบัติ  (User 

Education)

 นอกจากวิธีปองกันทั้ง 13 รายการ บทความนี้ยังไดรวบรวมคําแนะนํา

ที่สําคัญอีก 2 รายการตาม ขอ 9.2-9.3

9.2 คําแนะนําสําหรับปกปององคกรจากมัลแวรยุคใหม 

 1) เพิม่การศกึษาแนวโนมของมลัแวรเขาไปยงักลยทุธดานการวเิคราะห

ความเสีย่ง/ผลสบืเนือ่งขององคกร เพือ่ใหทมี IT เขาใจถงึวธิรัีบมือกบัปญหา เชน 



57วารสารรายไตรมาสประจําเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 ปที่ 19 ฉบับที่ 73

สถ
าน

กา
รณ

ดา
นค

วา
มม

ั่นค
งฯ

ทา
อา

กา
ศย

าน
นา

นา
ชา

ติค
ันไ

ซ

มีการสํารองขอมูลแบบ Off-site, มีระบบสํารองเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ หรือ

สามารถกักกันสวนของเครือขายที่ถูกโจมตีได

 2) ระบุสินทรัพยและบริการที่สําคัญขององคกร และทําใหมั่นใจวา

ระบบเหลานั้นไดรับการแพตชดานความมั่นคงปลอดภัยลาสุด ถาพบระบบ

ที่หมดอายุการใชงานแลว ใหเปลี่ยนเปนระบบใหมหรือเพ่ิมมาตรการควบคุม

ใหรัดกุมมากยิ่งขึ้น

 3) ทาํ Network Segmentation เพ่ือแยกอปุกรณ IoT ออกจากระบบ

เครือขาย Production จนกวาจะมั่นใจวาอุปกรณเหลานั้นมีความมั่นคง

ปลอดภัย ระบบ Wireless ควรถูกอัปเกรดใหสามารถพิสูจนตัวตน จัดการ

การเขาถึง ตรวจสอบทราฟฟก และเปลี่ยนเสนทางทราฟฟก IoT ไปยัง

Network Segments ท่ีมีความมั่นคงปลอดภัยได นอกจากนี้ ตองเฝาระวัง

และสั ง เกตพฤติกรรมท่ีผิดปกติของทราฟฟกท่ีว่ิงขามระหวางแตละ

Network Segment ดวย

 4) การเชื่อมความสัมพันธระหวางขอมูลภัยคุกคามเพื่อระบุและ

ตอบสนองการโจมตีดวยตนเองนั้นชาเกินไป ระบบ Threat intelligence 

แบบ Real-time เปนสิ่งสําคัญท่ีชวยใหสามารถรับมือกับภัยคุกคามได

อยางทันทวงที

 5)  ขอควรจํา : การตรวจสอบ Unstructured Data เชน ขอมูลดิบ

จากอุปกรณ IoT เชิงลึกกินพลังงานในการประมวลผลมากกวาทราฟฟกทั่วไป

ถึง 50-100 เทา อุปกรณรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบด้ังเดิมอาจไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอในจัดการกับขอมูลเหลานี้

 สุดทาย เพื่อใหมั่นใจวาองคกรสามารถรับมือกับมัลแวรยุคใหมได

อยางมีประสิทธิภาพ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยควรเปนแบบบูรณาการ 

ซ่ึงสามารถเก็บขอมูล เชื่อมความสัมพันธ แลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน 

และตอบสนองตอภัยคุกคามไดโดยอัตโนมัติ Automation คือหัวใจสําคัญ

ในการตอกรกับภัยคุกคามเหลานี้
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9.3 คําแนะนํา 5 ประการ ในตั้งรหัสผานอยางไรใหแข็งแกรง 

 ถงึแมวา Biometric อยางระบบสแกนใบหนาหรือลายนิว้มอืจะเร่ิมถกู

ใชงานอยางแพรหลายมากขึน้ แตรหสัผานยงัคงเปนกลไกการปกปองขอมลูและ

อปุกรณอนัดับหนึง่ในปจจบุันอยูดี McAfee ผูใหบริการโซลูชนัดานความมั่นคง

ปลอดภยัแบบบรูณาการจงึไดออกมาใหคาํแนะนาํการตัง้คารหสัผานอยางมัน่คง

ปลอดภัยลาสุดจํานวน 5 ขอ ดังตอไปนี้

 1) จําไวเสมอวา ยิ่งงายยิ่งอันตราย

 หลายการสาํรวจระบวุา รหสัผานทีไ่ดรบัความนยิมมากท่ีสุดในปจจุบนั 

คือ “1234567” และ “password” ซึ่งเรียกวาเปนรหัสผานพื้นฐานที่งายที่สุด 

รหสัผานทีแ่ขง็แกรงจาํเปนตองมีความซบัซอนและความยาวเพ่ือใหการคาดเดา

ทําไดยากและเสียเวลาแคร็กนาน แนะนําวารหัสผานควรมีความยาวไมตํากวา 

12 ตัวอักษรและประกอบดวยตัวเลข ตัวพิมพเล็ก ตัวพิมพใหญ และอักขระ 

อาจลองแทนตวัเลขและตวัอกัษรดวยอกัขระก็ได เชน แทน “0” ดวย “O” แทน 

“a” ดวย “@“ เปนตน

 2) อยาใหรหัสผานสื่อถึงตัวตนของคุณ

 หลีกเลี่ยงการเอาขอมูลสวนบุคคล เชน ชื่อ ที่อยู เบอรโทร หรือชื่อ
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สตัวเลีย้งมาต้ังเปนรหัสผาน เพราะแฮก็เกอรสามารถหาขอมลูเหลานีไ้ดไมยากนกั 

ถาตองการนําคําภาษาอังกฤษมาใช แนะนําใหใชเปนกลุมคํา เชน iLoveBook-

sOnCrime หรืออาจจะเพ่ิมความยากดวยการแทนท่ีอักษรและตัวเลขดวย

อักขระก็ได เชน 1L0VEBook$oNcRIM3! ที่สําคัญคือหามแชรรหัสผาน

แกคนอื่นโดยเด็ดขาด

 3) อยาใหรหัสผานซํา

 ถาใชรหัสผานซําและแฮ็กเกอรสามารถคาดเดารหัสผานจากบัญชีใด

บัญชีหนึ่งของคุณได เขาอาจจะสามารถเขาถึงบัญชีที่เหลือของคุณไดทันที 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่มีการเผยแพรรหัสผานที่หลุดออกสูสาธารณะ

บนโลกออนไลนอยางกวางขวาง แนะนําใหใชรหัสผานที่แตกตางกันในแตละ

บริการออนไลน หรือใช Password Manager เขามาชวยจดจํารหัสผาน

 4) ใช Password Manager

 ในยุคดิจิทัลที่บริการออนไลนเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิต 

การสรางและบริหารจัดการรหัสผานใหมีความซับซอนและไมซํากันกลายเปน

เรือ่งยาก Password Manager จงึถูกออกแบบมาเพือ่ชวยแกปญหาเหลานี ้โดย

สามารถสรางรหัสผานที่มีความยาวและความซับซอนใหแตละบริการออนไลน 

และจัดเก็บอยางมั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ แนะนําใหเปดใช Multi-factor 

Authentication เชน ใบหนา ลายนิ้วมือ หรือ SMS ควบคูไปดวย

 5) เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยใหแกคอมพิวเตอรของคุณ

 เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงปลอดภัยแกขอมูลและอุปกรณของคุณไปอีกขั้น 

แนะนําใหติดตั้งซอฟตแวรรักษาความมั่นคงปลอดภัย เชน Personal Firewall 

และ Anti-malware ลงบนอุปกรณของคุณดวย

(อานตอฉบับหนา...)
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อางอิง

1. https://www.acisonline.net/

2. https://www.etda.or.th/

3. https://www.facebook.com/techtalkthai/

4. https://www.thaicert.or.th/

5. https://www.youtobe.com/

6. https//www.theeleader.com/

                           ____________________
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ยการปฏิบัติการรวมกองทัพไทย

กองหลักนิยม ศูนยการสงครามทางอากาศ 

  ในวารสารฯ ฉบับที่ี่ผานมาไดกลาวถึงกระบวนการวางแผนเผชิญ

สถานการณวิกฤติ (Crisis Action Planning) หัวขอ หลักการคิดในรูปแบบ

เดียวกันกับการวางแผนประณีตแตจํากัดดวยเวลา ไดกลาวไปแลว 5 ขั้น ซึ่งจะ

ไดกลาวในขั้นตอไป

  5.3.6 ขั้นที่ 6 การปฏิบัติ (Execution) 

                        

กระบวนการวางแผนเผชิญสถานการณวิกฤติ (Crisis Action Planning)

กองหลักนิยม ศูนยการสงครามทางอากาศ 
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6. การวางแผนในระหวางการปฏิบัติ

 6.1 ศบท.ดาํเนนิการวางแผนระหวางการปฏบัิต ิทาํเพ่ือใชปรับรายละเอยีด

การปฏิบตัติามคาํสัง่ยทุธการโดยไดแบงกรอบการทาํงานเปน 2 หวงกรอบเวลา 

ไดแก การปฏบิตักิารในปจจบัุน และการเตรยีมแผนสาํหรับการปฏบิติัในอนาคต

 6.2 ฝายยุทธการ ศบท.ไดจัดโครงสรางไวรองรับ โดยใหมีสวนปฏิบัติการ

และสวนแผนรับผิดชอบ แตละหวงกรอบเวลาตามลําดับ ทั้งนี้การแบงความ

รับผิดชอบตามระยะเวลามีความแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับภารกิจ ระดับ

การควบคุม ความตองการของผูบังคับบัญชา และปจจัยอื่น ๆ 

 6.3 ศบท.ไดกําหนดแบงชวงเวลาที่ 96 ชั่วโมง ซึ่งสอดคลองกับระยะเวลา

ในการจัดทําเปาหมายรวมตามวงรอบที่ตองเตรียมการไวลวงหนาประมาณ 

72 – 96 ชั่วโมง 

                            

การวางแผนระหวางการปฏิบัติ
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 6.4 การปฏิบัติการในปจจุบัน (Current Operations)

  1)  ติดตามสถานการณที่เกิดขึ้นประจําวันตลอด 24 ชั่วโมง กํากับดูแล

การปฏบิตัขิองเหลาทัพ และหนวยรองตามท่ีระบุในคําสัง่ยทุธการ พรอมใหการ

สนับสนุนเมื่อรองขอ

  2)  ติดตามผลการปฏิบัติที่ไดสั่งการ โดยอาจใชระบบ Message Text 

Format (MTF)

  3) ปรับขอมูลสถานการณรวมซึ่งไดแสดงการปฏิบัติของฝายเราทุก

เหลาทัพใหทันสมัยอยูเสมอ โดยอาจใชระบบ Common Operation Picture 

(COP)

  4)  ประเมินสถานการณ

  5)  วิเคราะหกําลังรบที่ไมเพียงพอ

  6)  ทําการสั่งการ โดยใชระบบ VTC หรือทําเปนคําสั่งยุทธการ

  7) จัดทํารายงานและบรรยายสรุปสถานการณประจําวันใหผูบังคับ

บัญชาทราบ

  8)  จัดทําเปาหมายรวม

  9)  กําหนดหัวขอขาวสารสําคัญ (หขส.) และความตองการขาวกรอง

อื่น (ตขอ.)

  10)  ประสานฝายพระธรรมนูญเพ่ือปรับกฎการใชกําลังตามความจําเปน

 6.5 การเตรียมแผนสําหรับการปฏิบัติในอนาคต (Future Plans)

  สวนแผนอนาคตรบัผดิชอบจดัทาํแผนระยะกลางถงึระยะยาว ใหความ

สําคัญกับการทําแผนการทัพ เตรียมแผนการปฏิบัติในระยะตอไป ดังนี้
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  1)  จัดทําแผนกําหนดความตองการพลังอํานาจแหงชาติ (DIME) 

ดานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร

  2)  จัดทําประมาณการสถานการณระดับยุทธศาสตร (Strategic 

Estimate)

  3)  จัดทําประมาณสถานการณผูบังคับบัญชาขั้นตน

  4)  จัดทําแผนการทัพ (Campaign Plan) แผนยุทธการ คําสั่งยุทธการ 

และปรับแผนตามความเหมาะสม

  5)  จัดทําแผนการปฏิบัติตามลําดับขั้น (Sequel) ใชสําหรับการปฏิบัติ

ในขั้นตอไป ซึ่งจะตองมีแนวความคิดในการปฏิบัติ และรางเจตนารมณผูบังคับ

บัญชา

  6)  จัดทาํแผนการปฏิบัตเิผชญิเหต/ุแผนกิง่ (Branch) ไวใชเมือ่เกดิเหตุ

ที่ ไมสามารถปฏิบัติตามแผนเดิมตอไปได ซึ่ งจะตองมีเงื่อนไขสําหรับ

การเปลี่ยนเสนปฏิบัติการมาใช Branch รวมถึงแนวความคิดในการปฏิบัติ

  7)  จัดทําประมาณสถานการณสําหรับแผนกิ่ง

  8) ทดสอบแผนท้ังหมดที่จัดทําข้ึนดวยการวาดภาพรวมการรบ/ยุทธ

กีฬา (Wargaming)

  9)  จดัเตรยีมรางคาํสัง่เตอืน คาํสัง่เปนสวน ๆ  ใหสวนปฏบิตักิารปจจบุนั

  10)  ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน (Campaign Assessment) โดย

   (1)  จัดทําตัวชี้วัดผลสําเร็จการปฏิบัติตามแผน ประกอบดวย 

Measure of Effectiveness (MoE) และ Measure of Performance (MoP)

   (2)  ทําการประเมินคาความสําเร็จการปฏิบัติดวยตัวชี้วัดที่จัดทํา

ขึ้น
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   (3)  ใชผลการประเมนิคาเปนกลไกกํากบัการเปล่ียนข้ันการปฏบิติั 

หรือเปนขอพิจารณาเพื่อปรับใชแนวทางการปฏิบัติ (Operation Approach) 

อื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุภารกิจ และใหเกิดสภาวะสุดทายที่ตองการ

   (4)  ระหวางการปฏบัิต ิตองพจิารณาถงึสิง่บงชีว้า การปฏบัิตติาม

แผนจะไมสามารถทําใหเกิดสภาวะสุดทายที่ตองการได (Desired End State) 

หรอืสภาวะแวดลอมไดเปลีย่นไปและเปนผลใหสภาวะสดุทายทีเ่ราเคยตองการ

นั้นไมเปนที่ตองการของฝายเราอีกตอไป หากมีกรณีเชนนี้เกิดขึ้น ฝายยุทธการ

จะตองทบทวนการวิเคราะหภารกิจใหม แลวพัฒนาแผนกิ่ง (Branch) ขึ้น

ทดแทน หรืออาจตองกําหนดหนทางปฏิบัติขึ้นใหม

7.  กระบวนการแสวงขอตกลงใจรวม (Joint Military Process: JMDMP)

 สําหรับกองทัพไทยนั้นประยุกตจากหลักนิยมสหรัฐ แมวาแตละกองทัพจะ

มีขั้นตอนของกระบวนการแสวงขอตกลงใจทางทหารท่ีมีความแตกตางกันบาง

ในรายละเอียด เน่ืองจากธรรมชาติของกําลังเหลาทัพที่แตกตางกันออกไป 

แตอยางไร JMDMP ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก

 7.1 ขั้นที่ 1 วิเคราะหภารกิจ (Mission Analysis)

  7.1.1 ขอมูลนําเขา (Input) ประกอบดวย นโยบายหรือแนวทางการ

วางแผนที่ไดรับจากหนวยเหนือหรือที่กําหนดโดยผูบังคับบัญชา 

  7.1.2 สิ่งแรกที่ผูวางแผนตองดําเนินการ เปนการจัดเตรยีมขาวกรอง

รวมสภาพแวดลอมในการปฏิบัติการ (Joint Intelligence Preparation of 

Operational Environment: JIPOE) โดยตองวิเคราะหในระดับยุทธศาสตร 

– ยุทธการ ควรใช PMESII เปนเครื่องมือประกอบดวย การเมือง การทหาร 

เศรษฐกิจ สังคม ขอมูลขาวสาร โครงสรางพื้นฐาน ดังแสดงในรูป แลวบรรยาย

ใหทุกฝายเขาใจ ซึ่งในหัวขอการทหาร ควรวิเคราะหกําหนดหนทางปฏิบัติของ

ขาศึกดวย
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กระบวนการแสวงขอตกลงใจทางทหารที่ใชในกองทัพไทย

กระบวนการแสวงขอตกลงใจทางทหารที่ใชในกองทัพไทย

(Joint Military Decision Making Process: J-MDMP)
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กระบวนการ JMDMP.ของกองทัพไทยที่ใชในปจจุบัน

   7.1.3 หลังจากน้ันเปนการวิเคราะหงานที่ตองดําเนินการ ดังแสดงใน

รูป ในการวางแผนหากเวลามีจํากัด อาจแบงออกเปนกลุมทํางานยอยเพื่อ

วางแผนคูขนานได แตตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุมดวย เมื่อดําเนิน

การแลวเสร็จ จะจัดบรรยายสรุปใหผูบังคับบัญชาพิจารณา ในการบรรยายจะ

ประกอบดวยเรื่องตาง ๆ ดังนี้

    1. วิเคราะหภารกิจและเจตนารมณของ  หนวยเหนือ

    2. ขอเท็จจริงสถานภาพปจจุบัน

    3. กิจเฉพาะ กิจแฝง กิจสําคัญยิ่ง

    4. ขอจํากัด

    5. สมมุติฐาน

    6. สภาวะสุดทายที่ตองการ (End state) วัตถุประสงค 

(Objective) ผลกระทบสนับสนุน (Effect)
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กระบวนการแสวงขอตกลงใจทางทหารรวม

(Joint Military Decision Making Process: J-MDMP)

ขอมูลนําเขาและผลที่ไดรับขั้นวิเคราะหภารกิจ

   7. จุดศูนยดุล (Center of Gravity: CoG) และปจจัยวิกฤติ 

(Critical Factors) ซึ่งประกอบดวยความสามารถวิกฤติ (Critical Capability: 

CC) ความตองการวิกฤติ (Critical Requirement: CR) และความลอแหลม

วิกฤติ (Critical Vulnerability: CV) ทั้งฝายตรงขามและฝายเรา 

   8. การสื่อสารทางยุทธศาสตร (Strategic Communication)

   9. วิเคราะหโครงสรางกําลังขั้นตน

   10. ประเมินความเสี่ยงขั้นตน
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   11. ภารกิจแถลงใหม และเจตนารมณของผูบังคับบัญชาการ

ทหารสูงสุด

   12 .  หั วข อข า วสารสํ าคัญที่ ผู บั ง คั บบัญชาตองการ

(Commander’s Critical Information Requirements: CCIR) ขั้นตน

ซึ่งประกอบดวย ความตองการขาวสารสําคัญ (Primary Information

Requirements: PIR) และความตองการขาวสารฝายเรา (Friendly Forces 

Information Requirements: FFIR)

   13. การออกแบบทางยุทธการ (Operational Design)

   14. วิเคราะหภารกิจฝายกําลังพล

   15. วิเคราะหภารกิจฝายการขาว

   16. วิเคราะหภารกิจฝายสงกําลังบํารุง

   17. วิเคราะหภารกิจฝายกิจการพลเรือน

   18. วิเคราะหภารกิจฝายสื่อสาร

   19. วเิคราะหภารกจิการปฏบิติัการพิเศษ (สําหรับ ฉก.ปพ.รวม)

   20. วิเคราะหภารกิจแผนปฏิบัติการขาวสาร

   21. ผูบญัชาการทหารสูงสดุอนมัุติภารกิจแถลงใหม เจตนารมณ

ผูบังคับบัญชา และมอบแนวทางการพัฒนาหนทางปฏิบัติ

  7.1.4 ผลที่ไดรับ คือภารกิจแถลงใหม ผลวิเคราะหภารกิจแตละฝาย 

การออกแบบทางยทุธการขัน้ตน หัวขอขาวสารท่ีผูบังคบับญัชาตองการ แนวทาง

จากผูบังคับบัญชาในการพัฒนาหนทางปฏิบัติ
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 7.2 ขั้นที่ 2 พัฒนาหนทางปฏิบัติ (COA Development)

  7.2.1 ขอมลูนาํเขา (Input) ประกอบดวยภารกจิแถลงใหม ประมาณ

การขัน้ตน การออกแบบทางยทุธการขัน้ตน หวัขอขาวสารสาํคญัทีผู่บงัคับบญัชา

ตองการ

  7.2.2 การพัฒนาหนทางปฏบัิต ิจะตองคดิใหครอบคลมุหนทางปฏบิตัิ

ของขาศึกที่เปนไปไดมากที่สุดและหนทางที่อันตรายที่สุด จัดทําหนทางปฏิบัติ

ของฝายเราที่เปนไปได   ยอมรับได แตกตางกัน บรรลุภารกิจ แลวแสดงเปนรูป

วาดและคําบรรยาย ซึ่งแตละหนทางมีรายละเอียด สรุปไดดังนี้

 1) วัตถุประสงค (Objective)

 2) กิจหลัก

 3) ขีดความสามารถที่ตองการ

 4) การจัดกําลัง

 5) ความพยายามหลกั (Main Effort) และความพยายามสนบัสนนุ 

  (Supporting Efforts)

 6) แนวความคดิในการดาํรงสภาพ (Sustainment Concept)

 7) แนวความคิดในการนํากําลังเขาพื้นที่ปฏิบัติการ

  (Deployment Concept)

  8) กําหนดพื้นที่ปฏิบัติการ

 9) หัวขอการสื่อสารทางยุทธศาสตร

 10) กองหนุน

 11) ความตองการใหสวนราชการอื่น ๆ สนับสนุน
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  7.2.3 ผลที่ไดรับ คือ ประมาณการที่เพิ่มรายละเอียด หนทางปฏิบัติ

ฝายเราในรูปวาดและคําบรรยาย

กระบวนการแสวงขอตกลงใจทางทหารรวม

(Joint Military Decision Making Process: J-MDMP)

ขอมูลนําเขาและผลที่ไดรับขั้นพัฒนาหนทางปฏิบัติ

 7.3 ขั้นที่ 3 วิเคราะหหนทางปฏิบัติและวาดภาพการรบ (Wargaming)

   7.3.1 ขอมลูนาํเขา (Input) ประกอบดวย ประมาณการฝายเสนาธกิาร 

และหนทางปฏิบัติของฝายเรา

  7.3.2 การวเิคราะหหนทางปฏบิตัขิองฝายเราถอืเปนหวัใจของการทาํ

ประมาณสถานการณการวาดภาพการรบจะตองนําหนทางปฏิบัติของเรา

เขาทดสอบกับทั้งหนทางปฏิบัติที่เปนไปไดมากที่สุดของขาศึกและหนทาง
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ทีอ่นัตรายทีสุ่ดของขาศกึ ระดบัยทุธการควรทาํเปนขัน้ตอนการปฏบิตั ิ(Phase) 

ในระหวางการวาดภาพการรบจะตองบันทึกรายละเอียดตอไปนี้ 

 1) หนทางปฏบัิตทิีว่าดภาพการรบแลว ทาํเปนรปูและคาํอธบิาย

 2) เกณฑที่ใชประเมินคา (Evaluation Criteria)

 3) การจัดกําลัง

 4) เหตุการณสําคัญ และจุดตัดสินใจ (Decision Point)

 5) ระบุกําลังที่ไมเพียงพอและตองการเสริม

 6) หัวขอขาวสารสําคัญที่ผูบังคับบัญชาตองการเพิ่มเติม

 7) ตารางชวยตกลงใจ (Decision Support Matrix: DSM)

 8) ตารางประสานสอดคลอง

 9) ประมาณการที่ปรับเพิ่มรายละเอียด

  7.3.3 ผลที่ไดรับ คือ ขอดี – ขอเสีย ของแตละหนทางปฏิบัติ ตาราง

ประสานสอดคลอง จุดตัดสินใจ (Commander Decision Point: CDP) เกณฑ

ท่ีจะใชประเมนิคา แผนปฏิบัตติอไป (Sequel) แผนเผชญิเหตุ (Branch) หนทาง

ปฏิบัติฝายเราที่ปรับรายละเอียดใหเหมาะสมขึ้น ประมาณการที่ปรับเพิ่ม

รายละเอียด หัวขอขาวสารสําคัญที่ผูบังคับบัญชาตองการเพิ่มเติม



73วารสารรายไตรมาสประจําเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 ปที่ 19 ฉบับที่ 73

กา
รป

ฏิบ
ัติก

าร
รว

มก
อง

ทัพ
ไท

ย

กระบวนการแสวงขอตกลงใจทางทหารรวม

(Joint Military Decision Making Process: J-MDMP)

นําเขาและผลที่ไดรับขั้นวิเคราะหหนทางปฏิบัติ

 7.4 ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบและตกลงใจเลือกหนทางปฏิบัติ

  7.4.1 ขอมลูนาํเขา (Input) ประกอบดวยผลการวาดภาพการรบ ขอดี

ขอเสียของแตละหนทางปฏิบัติ เกณฑที่จะใชประเมินคา ประมาณการแตละ

ฝาย

  7.4.2 ผูวางแผนจะใชขอดขีอเสยีของแตละหนทางปฏบิตัทิีไ่ดรบัจาก

การวาดภาพการรบเปนพื้นฐานในการเปรียบเทียบ โดยจะประเมินคาแตละ

หนทางปฏิบัติกับเกณฑที่ไดเตรียมไว ไมไดนําหนทางปฏิบัติทั้งสองมา

เปรียบเทียบกันโดยตรง เมื่อประเมินคาเสร็จแลว จึงนําผลที่ไดแตละหนทางมา

เปรียบเทียบกัน แลวนําเสนอหนทางที่ไดคะแนนรวมสูงสุด
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    1) ในการเปรียบเทียบน้ัน นิยมใชการใหคะแนนโดยมีการ

ถวงนาํหนกั (Weighted Criteria) ซึง่เริม่จากการกาํหนดเกณฑในการพิจารณา 

โดยนําเอาแนวทางทีผู่บงัคบับญัชาการมอบใหมาพจิารณาปจจัยทีพ่บในระหวาง

การวาดภาพการรบ แลวเพิ่มเติมอื่น ๆ เชน หลักการสงคราม ระบบ War 

Fighting Functions เปนตน ใหมีหัวขอครบทุกสายงาน สําหรับการกําหนด

นาํหนกัของแตละเกณฑ ควรพจิารณาใชคา 1 (สาํคญันอย) 2 (สาํคญัปานกลาง) 

3 (สําคัญมาก) โดยควรมีหัวหนาชุดวางแผนของศูนยบัญชาการทางทหาร 

หัวหนาชุดวางแผนของศูนยปฏิบัติการเหลาทัพ และหัวหนาชุดวางแผนของ

ตํารวจตระเวนชายแดน เปนผูใหนําหนักแลวนํานําหนักทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย

    2) การใหคะแนนแตละหวัขอ การพจิารณาแบบงายควรกาํหนด

ใชคาคะแนนชวง 1 – 3 (โดยที่ 1 (ไมคอยดี) 2 (ปานกลาง) 3 (คอนขางดี)) หาก

ตองการใชชวงคะแนนที่กวางกวานั้น ตองมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน ผูใหคะแนน

ประกอบดวย ฝายเสนาธิการรวม ฝายกิจการพิเศษ และฝายอื่น ๆ ที่วางแผน

รวมกัน

  7.4.3 ในการเปรียบเทียบผลที่ไดรับ ประกอบดวย หลักในการเลือก

หนทางปฏิบัติ ขอเสนอหนทางที่เหมาะสมที่สุด ประมาณการท่ีปรับเพ่ิม

รายละเอียด หัวขอขาวสารสําคัญที่ผูบังคับบัญชาตองการเพิ่มเติม

  7.4.4 เมือ่เปรียบเทียบเสร็จแลว ผูวางแผนจะจัดใหมกีารบรรยายสรปุ

ผลที่ไดรับ โดยตองการใหผูบังคับบัญชาเขาใจผลที่ไดรับจากการวิเคราะหและ

เปรยีบเทยีบ เพ่ือพจิารณาเลอืกหนทางทีเ่หมาะสมทีส่ดุ หวัขอการบรรยายสรปุ 

ไดแก

 1) วัตถุประสงค

 2) สถานการณขาศึก (รวมถึง CoG) สถานการณฝายเรา

 3) ภารกิจ เจตนารมณหนวยเหนือ เจตนารมณผูบังคับบัญชา

สมมุติฐาน ขอจํากัด
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 4) หนทางปฏิบัติฝายเรา สรุปขอแตกตาง

 5) วิเคราะหหนทางปฏิบัติ ผลจากการวาดภาพการรบ

การประสานสอดคลองของแตละขั้นการปฏิบัติ

 6) ขอดี – ขอเสีย ของแตละหนทางปฏิบัติ และขอปรับปรุง

 7) หลักในการเลือกเกณฑการพิจารณา

 8) การเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติกับเกณฑการพิจารณา

 9) ขอเสนอหนทางที่เหมาะสมที่สุด

8. การจัดทําแผนและคําสั่ง

 แผนของกองบัญชาการกองทัพไทยจัดทําขึ้นนั้น ถือเปนเอกสารกําหนด

อํานาจและความรับผิดชอบของเหลาทัพและหนวยที่เกี่ยวของเพื่อใหบรรลุ

ภารกิจที่กําหนด ซึ่งเหลาทัพและหนวยท่ีเกี่ยวของจะตองจัดทําแผนรองรับ

ตอไป

 8.1 การวางแผนประณีต จะทําใหไดแผนสมบูรณซึ่งมีแนวความคิดในการ

ปฏิบติัตอภยัคกุคามท่ีคาดการณข้ึน และทําใหทราบขอจาํกดัดานกาํลงัรบทีอ่าจ

ไมเพียงพอ ซึ่งฝายยุทธการจะตองใชขอมูลเหลานี้กําหนดเปนความตองการ

ทรัพยากรเพิ่มเติม

 8.2 การวางแผนเผชิญสถานการณวิกฤต เพื่อเตรียมกองทัพใหพรอมกอน

จะเกิดวิกฤติ และกําหนดมาตรการลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจมีขึ้น 

ผลผลิตไดคําสั่งยุทธการที่เปนกรอบใหเหลาทัพใชปฏิบัติเพื่อบรรลุภารกิจ

 8.3 ผูบัญชาการหนวยสนับสนุน เตรียมการ และจัดทําแผนการสนับสนุน

ที่เก่ียวของกับการระดมสรรพกําลังการวางกําลัง และการใชกําลังตามแผน

ยุทธการ
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 8.4 แผนแนวความคิดในการยุทธ จะมีขอความชัดเจนในเอกสารระบุการ

แบงมอบภารกิจตาง ๆ ซึ่งเปนกิจที่ ผบ.กกล.รวม ผบ.กกล.เหลาทัพ ผบ.กกล.

ฉก.รวม ผบ.หนวยสนับสนุนหรือหนวยงานท่ีตองพัฒนาแผนสนับสนุน 

โดยผูบังคับบัญชาการหนวยตาง ๆ ดังกลาวจะมอบภารกิจใหกับหนวยรอง

ของตนในการเตรียมแผนสนับสนุน (แผนรองรับ)

 8.5 แผนใชกําลังปกติจะเปนความรับผิดชอบของ ผบ.กกล.ซึ่งจะสั่งการ

ตอกําลังรบเปนคําสั่งยุทธการ โดยในการปฏิบัติการยุทธ มีหลายกรณีที่

สถานการณทางการเมอืงและการทหารไมสามารถคาดการณไดอยางชัดเจน ดังนัน้ 

รายละเอียดในการวางแผนใชกําลังอาจจะลาชาจนกวาสภาพแวดลอมจะมี

ความชัดเจน

 8.6 แผนการสนับสนนุรองรบัตอแผนหลกัของ กกล.รวม จะดาํเนนิการโดย

หนวยบัญชาการสนับสนุน หรือองคกรท่ีเกี่ยวของ โดยสงให ผูบัญชาการรบ 

หลังจาก รมว.กห./ผบ.ทสส.เห็นชอบกับแผนสนับสนุน โดยขอมูลขาวสารใน

แผนสนับสนุนไมตองกลาวซํา ในแผนสนับสนุนตาง ๆ ของหนวยที่จัดทําอีก 

นอกจากนัน้ ผูบญัชาการรบอาจมคีาํสัง่โดยตรงใหเปลีย่นแปลง หากมคีาํแนะนาํ

ของ กรม สธร.บก.ทท.ที่มีความเห็นขัดแยงตอแผนสนับสนุน ผบ.กกล.รวม จะ

ทบทวนและปรับปรุงแผนสนับสนุนเหลานั้น รมว.กห./ผบ.ทสส.อาจจะขอใหมี

การแกไขประเด็นตาง ๆ เชน งบประมาณ  ที่ตองใชในขั้นเตรียมและใชกําลัง

(อานตอฉบับหนา...)

____________________
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พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง  ผอ.ศกอ.เปนผูอานสาร ผบ.ทอ. เน่ืองในวันกองทัพอากาศ 
โดยมีขาราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ ศกอ.เขารวมพิธีฯ 

เม่ือ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณดานหนาอาคาร ศกอ.

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง  ผอ.ศกอ.เปนประธานในการจัดกิจกรรมทําความสะอาดหนวยงาน 
และรวมกิจกรรมฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

โดยมีขาราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ ศกอ.เขารวมกิจกรรมฯ 
เมื่อ 18 เมษายน 2562 ณ บริเวณอาคาร ศกอ.

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ.เปนประธานในการอบรมใหความรูดานนิรภัยภาคพ้ืนฯ 
ใหแกขาราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ ศกอ.ประจําป 2562 

เมื่อ 24 เมษายน 2562 ณ บริเวณดานหนาอาคาร ศกอ.

กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ



78 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 ปที่ 19 ฉบับที่ 73

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ.เปนประธานในพิธีเปดโครงการอบรมใหความรู
เพื่อปองกันยาเสพติด โดยศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ศกอ. 

ระหวาง 1 - 2 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุม ศกอ.

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ.นําขาราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ 
ในสังกัด ฝกบุคคลทามือเปลาตามคูมือการฝกพระราชทาน 

เมื่อ 22 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณหนาอาคาร ศกอ.

กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ
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