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ความเปนมา
  วารสารการสงครามทางอากาศเปน
วารสารทางวิชาการรายไตรมาส เดิมใชช่ือ
“วารสารศูนย การสงครามทางอากาศ” 
วารสารฉบับแรก ถือกําเนิดเมื่อเดือนมกราคม 
2544 โดยมีแนวความคิดจากการที่กองทัพ
อากาศยังไมมีวารสารที่มุงเนนใหสาระความรู
ในด านการทหารและกํา ลังทางอากาศ
โดยเฉพาะ ประกอบกบั ศกอ.บยอ. (โครงสราง
เดิม) มีภารกิจในการใหความรูแกกําลังพล
กองทัพอากาศในเรื่องกําลังทางอากาศ โดยมี
ขอมูลวิชาการดานการทหารและกําลังทาง
อากาศสะสมอยูเปนจาํนวนมาก จงึไดรวบรวม
ขอมูลท่ีเปนประโยชนเหลาน้ี ผลิตเปนรูปเลม
ออกแจกจายแกหนวยตาง ๆ ของกองทัพ
อากาศ ตอมากองบัญชาการยุทธทางอากาศ
ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทําวารสาร
การสงครามทางอากาศ จึ ง ได  อนุ มัติ
งบประมาณในการจัดทําวารสารฯ 
  ในปจจุบัน ศกอ.เปนหนวยขึ้นตรง
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ยังคงไดรับ       
งบประมาณในการจัดทําวารสารฯ อยาง      
ตอเนื่อง

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ในเ ร่ืองกํา ลังทางอากาศ การสงคราม
ทางอากาศ หลักนิยม แนวความคิดทาง
ยุทธศาสตร   ยุทธวิธี รวมท้ังนวัตกรรม
เทคโนโลยีด านการบินและการใช อาวุธ
ทางอากาศ 
  2. เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และขอมูลในดานการทหาร การสงคราม และ      
การบินใหแกบุคลากรของกองทัพอากาศ
   3.   เพ่ือเผยแพรกิจการตาง ๆ ของ
ศูนยการสงครามทางอากาศ
** บทความ สารคดี และความคิดเห็นของ      
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แตอยางใด ** 
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บทบรรณาธิการ
 วารสารการสงครามทางอากาศ 
ฉบับน้ี เปนฉบับท่ี 74 เปนไตรมาสสุดทาย
ของปงบประมาณ ซ่ึงในชวงท่ีผานมาไดมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามท่ีผูอานไดให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยปรับปรุง
เน้ือหาของบทความใหมีความนาสนใจตาม
ยุคตามสมัยรวมท้ังรูปเลมและรูปภาพให
สวยงาม เพ่ือดึงดูดความสนใจใหผูท่ีไดรับ
วารสารฯ หรือผูท่ีไดพบเห็นวารสารฯ เกิด
ความสนใจอยากอาน แต ก็ยังคงไว ซ่ึง
เอกลักษณท่ีสําคัญคือ การนําเสนอบทความ
ดานการทหาร การสงคราม ดานยุทธศาสตร
และหลักนิยม และดานการพัฒนากองทัพ
อากาศเหมือนเดิม โดยในป 2562 ไดจัดพิมพ
มาแลว 3 ฉบับ (ฉบับท่ี 71-73) การประเมิน
ไดรับความพึงพอใจจากผูอานโดยเฉล่ีย
รอยละ 88.40
 เน่ืองในโอกาสท่ี พล.อ.อ.ชัยพฤกษ
ดิษยะศริน ผูบัญชาการทหารอากาศ จะ
เกษียณอายุราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562  
คณะผูจัดทําจึงไดนําภาพของทานมาลง
ในปกหนาของวารสารฯ ฉบับท่ี 74 น้ี 
เพ่ือเปนเกียรติแดทานในโอกาสดังกลาว 
สําหรับบทความในวารสารฯ ฉบับน้ีนําเสนอ
บทความ 3 เร่ือง เปนตอนท่ีตอจากฉบับท่ี 73 
ทุกเร่ือง บทความเร่ืองแรก เร่ืองมิติอวกาศ
ของกองทัพสหรัฐอเมริกา กลาวถึงทรัพยากร
หรือทรัพยสิน (Resource) ตาง ๆ ของ Air 
Force Space Command (AFSPC) วา
ประกอบไปดวยอะไรบาง บทความท่ี 2 เร่ือง 
สถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
นําเสนอเพ่ือใหทราบขาวและสถานการณ

ความเปนไปทางดานความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร (Cyber Security) เพ่ือใหผูอาน
รูเทาทัน เตรียมการปองกัน และตอบสนอง
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ท้ังในปจจุบันและ
อนาคต บทความสุดทาย เร่ืองการปฏิบติัการ
รวมกองทัพไทย ในฉบับนี้นําเสนอเกี่ยวกับ
การควบคุมบังคับบัญชาและอํานวยการ
ในการปฏิบัติการรวม ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนตาง ๆ 6 ขั้นตอนยอยที่สําคัญ ดังที่
ผูอานจะไดทราบเนื้อหาโดยละเอียดใน
แตละบทความตอไป 
 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 

สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัย   21 
ไซเบอร

การปฏิบัติการรวมกองทัพไทย           64
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มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา
Space Domain of U.S. Military 

แปลและเรียบเรียงโดย น.ท.สําราญ ชอบใจ รอง หก.กยศ.ศกอ.

รองประธานาธิบดี ไมเคิล ริชารด เพนซ ของสหรัฐฯ ตรวจเยี่ยมศูนยปฏิบัติการ
ดานอวกาศแบบรวมการ ณ ฐานทัพอากาศแวนเดนเบิรก เมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 

(...ตอจากฉบับที่ 73)
 ในวารสารฯ ฉบับที่แลว ผู แปลและเรียบเรียงไดนําเสนอบทความ
เรื ่อง "มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐฯ" ตอนที่ 3 โดยไดกลาวถึง หนวยงาน
ที่สําคัญของ Air Force Space Command (AFSPC) และขีดความ
สามารถดานอวกาศของ AFSPC ในฉบับที่ 74 นี้จะไดนําเสนอตอใน
หัวขอทรัพยากรหรือทรัพยสิน (Resources) ของ AFSPC ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
ทรัพยากรหรือทรัพยสินของ AFSPC
 AFSPC เปนหนวยงานที่ รับผิดชอบในการดําเนินงาน และ
สนับสนุนการใหบริการเก่ียวกับระบบการกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 
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(The Global Positioning System) 
ร ะ บ บ ส่ื อ ส า ร ด า ว เ ที ย ม เ พื่ อ
การปองกันเฟสท่ี 3 (Defense 
Satell ite Communications 
System Phase I I I )  โครงการ
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเพื่อการ
ปองกัน (Defense Meteorogical 
Satellite Program) โครงการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ
โ ค ร ง ก า ร ร ะ บ บ อิ น ฟ า เ ร ด
ภาคพื้นดานอวกาศ (Defense 
Support Program and the Space-Based Infrared System Program) 
นอกจากนั้นในปจจุบัน AFSPC ยังเปนหนวยงานในการปลอยยานขนสง
อวกาศ Delta II, Delta IV  และ Atlas V
 สําหรับยานขนสงอวกาศ Delta IV และ Atlas V นั้นอยูในขั้นตอน
พัฒนาการใชงาน ซึ่งในอนาคตจะสงขึ้นไปในอวกาศไดสําเร็จ โดยการขนสง
ทางอวกาศของ AFSPC นั้น มีวิถีการยิงไปทั้งทางทิศตะวันออกและตะวันตก

ของสหรัฐฯ สามารถ
ขนส งทางอวกาศ
ไดทุกชนิด รวมทั้ง
การขนสงกระสวย
อวกาศ  ( Space 
Shuttle) อีกดวย

กระสวยอวกาศ
แอตแลนติส
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 AFSPC ยังคงไว ซ่ึงการดําเนินงานของสถานีติดตามเครือขาย
ดาวเทียมท่ัวโลก โดยมีหนวยงานท่ีควบคุมการทํางานดานน้ีเรียกวา The  
Air Force Satellite Control Network  (AFSCN) หนาที่หลักคือ การสื่อสาร
ติดตอกับดาวเทียมทั่วโลก

ภาพแสดงการทํางานโดยรวมของ AFSCN

 นอกจากนั้นทรัพยากรของ AFSPC จะมีเรดารภาคพื้นใชสําหรับ
การแจงเตือนขีปนาวุธ และ ยังมีระบบการแจงเตือนขีปนาวุธลวงหนาอีกดวย 
 การเปลี่ยนแปลงทางดานอวกาศครั้งใหมของสหรัฐฯ ยังอยูในระหวาง
การวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนผูนําเทคโนโลยีทางดานอวกาศ
ของโลกตอไป
 สําหรับทรัพยากรทางดานอวกาศของ AFSPC นั้นสามารถแบงได
เปน 4 ดาน คือ 1.ดาวเทียม (Satellite) 2.ยานขนสงอวกาศ (Launch 
Vehicle) 3.ระบบการแจงเตือนสถานการณในอวกาศ (Space Situation 
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Awareness) และ 4.ระบบเรดารแจงเตือนขีปนาวุธ (ฺBallistic Missile 
Warning Radars) โดยมีรายละเอียดแตละดานเฉพาะที่สําคัญ ๆ ดังนี้
1.ดาวเทียม (Satellite)
 1.1 Advanced Extremely High Frequency (AEHF) 
เปนดาวเทียมเพื่อการส่ือสารรุนหนึ่งที่ควบคุมการดําเนินงานโดย AFSPC 
เพื่อใชสําหรับการส่ือสารระหวางกองทัพสหรัฐฯ กองทัพสหราชอาณาจักร 
กองทัพแคนาดา กองทัพเนเธอรแลนด และกองทัพออสเตรเลีย

ดาวเทียม AEHF-1

 1.2 The Defense Satellite Communications System (DSCS) 
เปนระบบดาวเทียมของสหรัฐฯ ใชในการส่ือสารของกองทัพเพื่อสนับสนุน
หนวยทหารตาง ๆ ที่กระจายอยูทั่วโลก เริ่มใชงานในป 2550 และดาวเทียมนี้
จะถูกแทนที่ดวยดาวเทียม Wideband Globally SATCOM ตอไป
ในอนาคต ซึ่งในอดีตมีดาวเทียม DSCS-III จํานวน 14 ดวง ถูกปลอยขึ้นไป
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ในอวกาศต้ังแตป 2523-2543 โดยม ี2 ดวง
ปลอยขึน้ไปกับกระสวยอวกาศแอตแลนติส 
และเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ยังมี
ดาวเทียม DSCS-III ปฏิบัติงานอยู 7 ดวง 
สวนหนวยงานที่ควบคุมดูแลดาวเทียม
เหลานี้ไดแกฝูงบินปฏิบัติการดานอวกาศ
ที่ 4 ซึ่งตั้งอยูที่ฐานทัพอากาศริเวอร             ดาวเทียม Wideband Globally SATCOM

 1.3 The Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 
ใชสําหรับตรวจ ติดตาม หรือเฝาสังเกตดานอุตุนิยมวิทยา ดานสมุทรศาสตร 
และลักษณะทางกายภาพของแสงอาทิตยบนพื้นโลก ใหแก กห.สหรัฐฯ ในสวน
การดําเนินงานควบคุมโดย AFSPC และสวนควบคุมวงโคจรดําเนินงานโดย 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

ภาพดาวเทียม DMSP

     ภาพจากดาวเทียม DMSP 
และภาพการปฏิบัติงาน

ของหนวย NOAA
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 1.4 The Global Positioning 
System (GPS)  มีชื่ อ เ ดิม เรี ยกว า  
NAVSTAR GPS คือระบบกําหนด
ตําแหนงบนพื้นโลก เปนของรัฐบาลสหรัฐฯ 
แตควบคุมการดําเนินงานโดยกองทัพ
อากาศสห รั ฐฯ  ป จ จุ บั นนี้ หม ายถึ ง
ระบบดาวเทียมนําทางบนพื้นโลก (Global 
Navigation Satellite System) ซึ่งจะให
ตําแหนงทางภูมิศาสตรและขอมูลเวลาแก
เคร่ืองรับ GPS บนพื้นโลก หรือใกลกับ
พืน้โลก โดยใชตําแหนงจากดาวเทยีม 4 ดวง
หรือมากกวานั้นมาคํานวณหาตําแหนงที่
ถูกตองที่สุด อุปสรรคที่จะทําใหสัญญาณ
ลดลง คือภูเขาหรือส่ิงกอสรางท่ีมีความสูงมาก ๆ

คําอธิบายทั้ง 5 ภาพดานบน
 (1) ตราสัญลักษณของหนวย NAVSTAR GPS
 (2) ภาพวาดตัวอยางของดาวเทียม GPS Block II-F ในวงโคจรของโลก
 (3) เครื่องรับ GPS ทางดานพลเรือน
 (4) ระบบนําทางอัตโนมัติในรถยนต
 (5) จนท.ของ ทอ.สหรัฐฯ ขณะปฏิบัติงานกับระบบ GPS
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 1.5 The Space Based Space Surveillance (SBSS) system 
เปนการใชงานกลุมดาวเทียมซึ่งไดรับการสนับสนุนจากระบบ Sensor 
ภาคพื้นดวย เพื่อเพิ่มความสามารถใหแก กห.สหรัฐฯ ในการแจงเตือน และ
ติดตามวัตถุในอวกาศที่เคลื่อนที่ในวงโคจรรอบโลก 

ตัวอยางภาพที่ไดจาก
การทํางานของระบบ 

SBSS
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 การพัฒนาการทํางานของ SBSS นั้นไดรวมมือกับ Space 
Situation Awareness (SSA) ใน The Space Superiority Systems 
Wing ของ ทอ.สหรัฐฯ ซึ่งผูบังคับบัญชาของ SSA จะไดรับการรายงาน
จาก SBSS Satellite Operations Center (SBSS SOC) อีกทางหนึ่งดวย

ดาวเทียม SBSS (ภาพดานซาย)

การเชื่อมโยงขอมูลจากสวนตาง ๆ
 และภาพแสดงการทํางานใน
SBSS SOC (ภาพดานลาง)
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2.ยานขนสงอวกาศ (Launch  Vehicle)
 2.1 ยานขนสงอวกาศ Atlas V เปนรุนที่ 5 ในจรวดตระกูล Atlas 
สรางครั้งแรกโดยบริษัท Lockheed Martin แตในปจจุบันดําเนินการสรางโดย 
บริษัท United Launch Alliance (ULA) ซึ่ง
เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัท Lockheed 
และบริษัท Boing

      Atlas V และองคประกอบของจรวด

 Atlas V จะประกอบดวย 2 สวนหลัก สวนที ่1 ขับเคล่ือนดวยเครือ่งยนต 
RD-180 ผลิตโดยบริษัท RD Amross เผาไหมโดยใช Kerosene และ Liquid 
Oxygen เปนเชื้อเพลิง สวนที่ 2 ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต US RL 10 แบบ 1 
หรือ 2 เครื่องยนต ซึ่งผลิตโดยบริษัท Aerojet Rocketdyne เผาไหมโดยใช 
Liquid Hydrogen และ Liquid Oxygen เปนเชื้อเพลิง
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 2.2 ยานขนสงอวกาศ Delta V เปนยานขนสงอวกาศในตระกูล 
Delta ออกแบบครั้งแรกโดย Boing’s Defense, Spaces & Security 
Division for the Evolved Expandable Launch Vehicle (EELV) program 
แตในปจจุบันนี้ Delta V สรางโดยบริษัท ULA ซึ่งต้ังอยูที่เมือง Decatur 
มลรัฐอลาบามา ประเทศสหรัฐฯ ประกอบเสร็จสมบูรณ ณ ฐานปลอยยานฯ 
ของบริษัท ULA นอกจากใชขนสงอวกาศสําหรับกองทัพแลว ยังใหบริการ
ขนสงดาวเทียมเพื่อการคาอีกดวย Delta V เปนจรวดแบบ 2 สวน เชนเดียวกับ 
Atlas V ที่มีในปจจุบันแบงเปน 2 รุน คือ 1.รุน Medium จะมีหลากหลาย
รูปรางและองคประกอบ 2.รุน Heavy จะมีระยะทาง ขนาด และนําหนักเขามา
เก่ียวของในการขนสงดวย Delta V ใชเปนยานขนสงอวกาศสวนใหญสําหรับ
กองทัพสหรัฐฯ

จรวด Delta V รุน Medium (ภาพดานซาย) และรุน Heavy (ภาพดานขวา)
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วิวัฒนาการของยานขนสงอวกาศตระกูล Delta กอนถึงรุน Delta V

 2.3 ยานขนสงอวกาศ Falcon 9 เปนยานขนสงอวกาศขนาดกลาง 
ออกแบบและสรางโดยบริษัท Space X ประเทศสหรัฐฯ ขับเคล่ือนโดยใช
เครื่องยนต Merlin Engines ซึ่งพัฒนาโดย Space X ใชเชื้อเพลิงใน
การขับเคลื่อนคือ Liquid Oxygen และ Rocket-grade Kerosene (RP-1) 
ชื่อ Falcon 9 มาจาก Millennium Falcon และ 9 เครื่องยนตของจรวด
ทอนแรก วิวัฒนาการการคิดคนจรวด Falcon 9 จะแบงเปนรุน ๆ (Version) 
ดังนี ้Version 1.0 (พ.ศ. 2553-2556), Version 1.1 (พ.ศ. 2556-2559), Version 
1.2 “Full Thrust” (พ.ศ. 2558-2561) และในรุน Block 5 เริม่ใชงานเมือ่เดือน
พฤษภาคม 2561 จรวด Falcon 9 นี้จะมีบางสวนนํากลับมาใชใหมได 
คือจรวดทอนแรกที่นําชิ้นสวนทั้งหมดเขาสูบรรยากาศโลกกลับมาลงหลังจาก
แยกสวนที่ 2 ออกไปแลว ซึ่งความสําเร็จครั้งแรกในการนําจรวดกลับมาใชใหม 
เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ในเที่ยวบินที่ 20 ขณะพัฒนาจรวด Falcon 9 
Version 1.2
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จรวด Falcon 9 Block 5 ปลอยขึ้นจากฐานทัพอากาศ Vandenberg 

แกนของจรวด Falcon 9 ในระหวางการผลิต ณ บริษัท Space X 
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3.ระบบการแจงเตือนสถานการณในอวกาศ (Space Situation 
Awareness)
 3.1 เครือขายควบคุมดาวเทียมกองทัพอากาศ (Air Force Satellite 
Control Network : AFSCN) มีไวเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน การควบคุม 
และการซอมบํารงุดาวเทยีมหลาย ๆ  ประเภทของ กห.สหรฐัฯ รวมทัง้ดาวเทยีม
บางประเภททีไ่มใชของ กห.สหรฐัฯ เครอืขายนีป้ฏิบัติงานเก่ียวของกับการติดตอ
ส่ือสาร การติดตาม และการส่ังการอยางใกลชิดในระหวางการปฏิบัติงาน
จนเสร็จส้ินภารกิจ นอกจากนั้น AFSCN ยังชวยในการเตรียมการปลอยยาน
ขนสงอวกาศ สนับสนุนการปลอยยานฯ จนถึงการเขาสูวงโคจรในขั้นสุดทาย 
และใหขอมลูรายละเอียดตาง ๆ  ของดาวเทยีมทีโ่คจรอยูในอวกาศ แกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

การปฏิบัติงานควบคุมเครือขาย AFSCN
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 3.2 ระบบเฝาตรวจอวกาศกองทัพอากาศ (AN/FPS-133 Air Force 
Space Surveillance System) นิยมเรียกกันวา Space Fence เปนระบบ
เรดารที่ติดต้ังอยูในพื้นที่ตาง ๆ ของสหรัฐฯ สรางขึ้นเพื่อตรวจจับวัตถุ
ตาง ๆ ที่เคลื่อนที่ผานพื้นที่ประเทศสหรัฐฯ ระบบนี้เปนสวนหนึ่งของเครือขาย
เฝาตรวจอวกาศของสหรัฐฯ ดังที่เคยปรากฏวาครั้งหนึ่งกองทัพเรือสหรัฐฯ 
สามารถตรวจจับวัตถุรูปรางทรงกลมขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 75 ซม. 
ที่ระดับความสูง 15,000 Nautical Miles ได เปนตน ระบบนี้ไดหยุด
ใชงานเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 และมีแผนการสราง Space Fence แหงใหม
ที่ Kwajalein Atoll ใน Marshall Islands รวมกับสถานีเรดารอ่ืน ๆ ที่อยูใน 
Western Australia

AN/FSP - 133
(ภาพดานซาย)

ที่ตั้ง Space Fence
แหงใหมใน Marshall
Islands (ภาพดานลาง)
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 3.3 Air Force Maui Optical and Supercomputing 
Observatory เปนหองปฏิบัติการวิจัยกองทัพอากาศ (Air Force 
Research Laboratory : AFRL) ตั้งอยูที่เกาะฮาวาย มี 2 ภารกิจคือ ภารกิจ
แรกทําการวิจัยและพัฒนาใหแก Maui Space Surveillance System 
(MSSS) ที ่Maui Space Surveillance Complex (MSSC) ภารกิจที ่2 ควบคุม
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ Maui High Performance Computing 
Center (MHPCC) 
 ภารกิจงานวิจัยและพัฒนาของ AFRL ในเมือง Maui เรียกอยาง
เปนทางการวา Air Force Maui Optical Station (AMOS) คําวา AMOS 
นั้ น ใช กั นอย า ง
แ พ ร ห ล า ย ม า
ตลอด 30 ปจนถงึ
ปจจุบัน
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4.ระบบแจงเตือนขีปนาวุธลวงหนา (Ballistic Missile Early 
Warning System : BMEWS)
 4.1 ระบบแจงเตือนขีปนาวุธลวงหนา รุน RCA 474L (The RCA 
474L Ballistic Missile Early Warning System) เปนระบบแจงเตือน
ขปีนาวุธลวงหนา ในชวงสงครามเยน็ของ ทอ.สหรฐัฯ ประกอบดวย ระบบเรดาร 
12 ชุด ระบบคอมพิวเตอร และ ระบบสื่อสาร เริ่มสรางในป พ.ศ. 2501-2504 
เคยใชแจงเตือนการโจมตีดวยขีปนาวุธที่ปลอยมาจากทางเหนือของสหรัฐฯ 
ไดเปนจํานวนมาก โดยจะมีการแจงเตือนทุก ๆ  15 - 20 นาที 
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 4.2 เรดารระบบ X-Band ท่ีตัง้ในทะเล รุนท่ี 1 หรอื The Sea-Based 
X-Band Radar (SBX-1) เปนสถานเีรดารแจงเตือนลวงหนาเคล่ือนที ่ขบัเคล่ือน
ดวยตนเองและลอยนาํได ออกแบบเพือ่ใหสามารถปฏบัิติงานไดในทะเลทีม่พีายุ
และลมแรงได เรดารนี้พัฒนาขึ้นเปนสวนหนึ่งของระบบปองกันขีปนาวุธใน
หนวยงานปองกันขปีนาวุธของกองทพัสหรฐัฯ เพือ่ใหครอบคลุมพืน้ท่ีไดมากทีสุ่ด

(อานตอฉบับหนา...)

อางอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Force_Space_Command
https://www.afspc.af.mil/About-Us/

ประวัติผูแปลและเรียบเรียง
น.ท.สําราญ ชอบใจ รอง หก.กยศ.ศกอ.
ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
ปริญญาตรี วท.บ.(สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
ผานการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดานสารสนเทศ มากกวา 20 หลักสูตร

__________________
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สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
รวบรวมและเรียบเรียงโดย น.ท.สําราญ ชอบใจ รอง หก.กยศ.ศกอ.

 ภาพขางตนเปนภาพหนึ่งในการประชุม Black Hat USA 2019 ซึ่ง
ถือวาเปนหนึ่งในงานสัมมนาดาน Security ชั้นนําระดับโลก จัดข้ึนครั้งลาสุด
เมื่อ 3 - 8 ส.ค. 62 ณ มลรัฐอลาสกา ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งขาราชการ ทอ. 
ไดเขารวมในงานสัมมนาครั้งนี้ดวย เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดรับ
มาพัฒนางานในมิติไซเบอร ของ ทอ.ตอไป
(...ตอจากฉบับที่ 73)
 ในวารสารฯ ฉบับที่แลวไดเสนอบทความเรื่อง สถานการณดาน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร เปนตอนแรกไปแลว จึงไดนําตอนที่ 2 มาเสนอตอ
ในฉบับนี้ โดยมีหัวขอสําคัญดังนี ้ 
 •  อัปเดตขาวสารดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรที่สํ าคัญ 
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับชาว ทอ.
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 • โครงสรางพืน้ฐานทีสํ่าคัญของประเทศ โครงสรางพืน้ฐานทีสํ่าคัญทาง
สารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
 • ประเภทและตัวอยางภัยคุกคามทางดานไซเบอร
 • เรื่องราวที่เกี่ยวของกับไซเบอรในแตละดาน
1. อัปเดตขาวสารดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรที่สําคัญ และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับชาว ทอ.
1.1 ขาวจากเว็บไซต Techtalkthai.com1

 เมื่อ 5 สิงหาคม 2562 เว็บไซต Techtalkthai.com ไดเสนอขาวดังนี้
 “Security Baron เว็บไซตดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับผูบริโภค
ไดทาํการตรวจสอบนโยบายความเปนสวนบุคคล (Privacy Policies) ของบรษัิท
เทคโนโลยีขนาดใหญ 6 แหง ไดแก Facebook, Google, Apple, Twitter, 
Amazon และ Microsoft เพื่อคนหาวาบริษัทเหลานี้เก็บขอมูลอะไรจาก
ผูใชบาง โดยสรุปออกเปน Infographic ตอไปนี้
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 จะพบวา Facebook เปนบริษัทที่เรียกไดวาตองการขอมูลของผูใช
เปนอยางมาก โดยเก็บแมกระทั่งขอมูลเก่ียวกับที่ทํางานของเรา ระดับรายได 
เชื้อชาติ ศาสนา มุมมองดานการเมือง รวมไปถึงโฆษณาที่เรากดคลิก ซึ่งขอมูล
เหลานี้สามารถนําไปใช วิเคราะหเพื่อการโฆษณา หรือสงตอใหบุคคล
อ่ืนได ตรงกันขามกับ Twitter ทีเ่ก็บขอมลูคอนขางนอย แมจะทาํการเก็บขอมลู
เบอรโทรศัพท อีเมล โซนเวลา วิดีโอที่เปดดู แตบริษัทฯ กลับไมสนใจเก็บขอมูล
ชื่อ เพศ หรือวันเกิด เหมือนบริษัทสวนใหญอ่ืน ๆ” 
 ซึง่รายละเอียดจากภาพในหนา 22 ดานซายแสดงการเก็บขอมลูทัง้หมด 
43 รายการ จากผูใชผลิตภัณฑของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญทั้ง 6 บริษัท 
สวนภาพดานขวาเปนภาพขยายใหเหน็สวนบนสุดของภาพดานซาย (แสดงการ
เก็บขอมูลไดจํานวน 8 รายการ) โดยลิงกของภาพในหนา 22 อยูที่ https://
www.techtalkthai.com/wp-content/uploads/2019/08/security_bar-
on_privacy_policies-768x3473.png
 และจากการสัมมนา KKU Digital Transformation 20192 ที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรและขอมูลสวน
บุคคล” ดร.ปริญญา หอมเอนก ผูเชี่ยวชาญดาน Cyber Security ไดแจงสถิติ
การใช Social Media ของคนไทยในป 2562 พบวามีผูใช Facebook เปนอันดับ 
1 จํานวน 54 ลานบัญชีผูใช (Account) อันดับ 2 คือ Youtube อันดับ 3 คือ 
LINE จํานวน 44 ลานบัญชีผูใช รวมทั้งยังใช Social Media อ่ืน ๆ ดวย โดยมี
สถิติการใช Smartphone ของคนไทยโดยเฉลี่ยคือ 6.3 ชม./คน/วัน 
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  จากขาวการเก็บขอมูลอะไรบางของบรษัิทเทคโนโลยขีนาดใหญ 6 แหง 
รวมทั้งทราบสถิติการใชงาน Social Media และการใช Smartphone ของคน
ไทยในอัตราทีสู่งมาก จึงประมาณการไดวากําลังพล ทอ. (อาจ) จะใชงาน Social 
Media และ การใช Smartphone ในอัตราที่ สูงเชนเดียวกับคนไทย
ทั้งประเทศ ซ่ึงการใชงานในอัตราที่สูง (อาจ) จะสงผลรบกวนตอเวลาในการ
ปฏิบัติงานราชการได สําหรับผลกระทบจากการใชงานผลิตภัณฑของบริษัทฯ 
6 แหงดังกลาว กําลังพล ทอ. จะตองตระหนักถึงผลไดผลเสียของการใหขอมูล
สวนตัวตาง ๆ รวมทั้งไมพลาดในการโพสต แชร หรือสงขอมูลที่เปนความลับ 
หรือพื้นที่หวงหาม ของ ทอ. ลงไปในผลิตภัณฑดังกลาวดวย 
 สวนแนวทางปฏิบัติของกําลังพล ทอ. ในดานบวกนั้น ขอเสนอแนะวา
การใช Facebook, Youtube, Line และ Social Media อ่ืน ๆ ผูใชงาน
ควรจะกด Like หรือ กดติดตามเพจ และ Channel ตามภาพตอไปนี้ดวย 
เพราะเสนอขาวสารดาน Cyber Security อยางสมําเสมอ

หนาเพจ ThaiCERT และเพจ TechTalk Thai ขาวฯ  ใน Facebook
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   ETDA Channel และ Cyber911 TH Channel ใน Youtube

1.2 ขาวจากเว็บไซต Thaicert.or.th3 
 เมือ่ 5 ส.ค. 62 เว็บไซต Thaicert.or.th ไดเสนอขาวเก่ียวกับ ผลสํารวจ
พบผูใชงานในประเทศสหรัฐฯ 71% เช่ือมตอ Wi-Fi สาธารณะโดย
ไมตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้ 
 “เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 องคกร Decision Data ไดเผยแพร
ผลสํารวจการเชื่อมตอ Wi-Fi สาธารณะ โดยเปนขอมูลที่รวบรวมจากกลุม
ผูใชงานในประเทศสหรฐัฯ จํานวน 1,195 คน เปนเวลากวา 2 สปัดาห สถติแิละ
แนวโนมที่นาสนใจมีดังนี้
 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 82% ยอมรับวาเชื่อมตอ Wi-Fi สาธารณะ
ทีเ่ปดใหใชงานไดฟร ีโดยในจํานวนนีม้ถีงึ 71% ทีไ่มไดตระหนกัหรอืมคีวามกังวล
เรือ่งความมัน่คงปลอดภยัในการใชงานแตอยางใด ทัง้นี ้มผูีใชเพยีง 25% เทานัน้
ที่ตอบวามีความตระหนักในการใชงาน Wi-Fi ฟรี ซ่ึงจากขอมูลเหลานี้จะ
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เห็นไดวาผูใชงานสวนใหญมีความเส่ียงสูงที่จะถูกขโมยขอมูลหรืออาจถูกโจมตี
ทางไซเบอรได
 ในการเปดใหบริการจุดเชื่อมตอ Wi-Fi ผูประสงครายสามารถต้ังชื่อ
เครือขายใหคลายคลึงกับชื่อของ Wi-Fi สาธารณะที่เปดใชงานทั่วไปได เชน 
ต้ังเปนชือ่รานกาแฟหรอืผูใหบรกิารอินเทอรเนต็ จุดประสงคเพือ่หลอกผูใชงาน
ใหเขามาเชื่อมตอ ความเส่ียงของการใชงาน Wi-Fi ประเภทนี้คืออาจถูกขโมย
ขอมูล รวมทั้งอาจมีความเสี่ยงที่จะติดมัลแวรหรือถูกโจมตีทางไซเบอรอีกดวย
 แนวทางการปองกัน ผูใชควรตระหนักถึงความเสี่ยงและพิจารณากอน
เชือ่มตอ Wi-Fi สาธารณะ หากจําเปนตองใชอาจเชือ่มตอผาน VPN เพือ่ลดความ
เส่ียงถูกดักขโมยขอมูล รวมถึงไมควรใช Wi-Fi สาธารณะในการทําธุรกรรม
ทางการเงินผานชองทางออนไลน”    

    สําหรับแนวคิดที่ ได
จากขาวนี้ ในสวนกําลังพล 
ทอ.นั้น เมื่อจําเปนตองใช  
Wi-Fi สาธารณะ จะตองทาํการ
เช่ือมตอผาน VPN ทุกครั้ง 
ดังตัวอยางที่แสดง 2 ภาพทาง
ดานซาย

ตัวอยางการใช Wi-Fi สาธารณะ 
เชื่อมตอผาน VPN โดยใชโปรแกรม 

GlobalProtect ในเครื่อง 
Notebook (ภาพดานบน)

ตัวอยางการใช Wi-Fi สาธารณะ 
เชื่อมตอผาน VPN ในเครื่อง 

Smartphone (ภาพดานลาง)
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1.3 ขาวจากเว็บไซต Enterpriseitpro.net4  
 เมื่อ 30 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต Enterpriseitpro.net  ไดเสนอขาว
เก่ียวกับแรนซัมแวรทําลายเครือขายบริษัทผูใหบริการไฟฟาในแอฟริกาใต 
เสียหายเปนจํานวนมาก ดังนี้

 “มีเหตุแรนซัมแวรเขาโจมตีผูใหบริการกระแสไฟฟาในแอฟริกาใต
รายใหญที่สุดรายหนึ่งชื่อ City Power ในโยฮันเนสเบิรกเมื่อชวงเชาของวัน
พฤหัสที่ผานมา ทําใหระบบทุกอยางถูกเขารหัส ซึ่งรวมถึงฐานขอมูลและ
แอปพลิเคชันที่ใชงานอยูดวย
 บริษัทนี้เปนของทางการในเมืองโยฮันเนสเบิรก ซึ่งหลังเหตุการณ
ดังกลาวก็มีลูกคาตางรายงานเหตุไฟดับหลายแหงผานทางทวิตเตอร แมวา
จะยงัไมมกีารยนืยันวามคีวามสัมพนัธกับเรือ่งของแรนซมัแวร อยางไรก็ตามการ
โจมตีนี้ไดใชแรนซัมแวรไมทราบสายพันธุเพื่อปดก้ันไมใหลูกคาซื้อหนวยไฟฟา 
ระบบจําหนายไฟฟาที่ไดรับผลกระทบนั้นเปนแบบชําระกอนลวงหนาหรือ 
PrePaid นอกจากนีย้งักระทบกับระบบใหบรกิารสนบัสนนุทางโทรศัพทอีกดวย 
อยางไรก็ดี ทาง City Power ไดออกมาประกาศทาง Twitter วาระบบ
แอปพลิเคชันและเครือขายที่ถูกโจมตีสวนใหญไดรับการกูระบบคืนมาแลว
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ที่ผานมานอกจากที่แอฟริกาใต
แลว แรนซัมแวรยังไดระบาดไปยัง
ระบบสาธารณูปโภคในเมอืงตาง ๆ  
ท่ัวโลก เชน ระบบราชการ La Porte 
County ในรัฐอินเดียนา สหรัฐฯ
ที่ยอมจายคาไถกวา 130,000 
ดอลลารสหรัฐฯ หรือระบบงานตาง ๆ ของตํารวจในเมือง Lawrenceville, 
Northwest Indian College (NWIC), และ Monroe College ในกรงุนวิยอรก”
 จากการนําเสนอขาวจาก 3 เว็บไซตดังกลาว จะพบวาภัยทางไซเบอรได
สงผลกระทบใหขอมูลสวนตัว ขอมูลองคกร และขอมูลของทางราชการเกิดการ
ร่ัวไหลได การใชงาน Smartphone เปนเวลานานสามารถรบกวนเวลาในการ
ปฏิบัติงานราชการและเวลาในการพักผอนได สวนความเสียหายท่ีเกิดจากการ
ถูกโจมตีดวยแรนซัมแวรสามารถสงผลกระทบตอระบบสาธารณูปโภค และระบบ
สารสนเทศของทางราชการในประเทศตาง ๆ ได ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีถือเปนโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศ และประเทศไทยก็อาจไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน 
ในสวนผูมีสวนเก่ียวของระดับชาติ และระดับ ทอ. จึงตองวางแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาทางไซเบอรสําหรับระบบสาธารณูปโภค และระบบสารสนเทศฯ 
ดวย โดยแนวทางหลัก ๆ  น้ันไดกําหนดไวใน พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร พ.ศ. 2562 
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2. โครงสรางพ้ืนฐานทีสํ่าคัญของประเทศ โครงสรางพ้ืนฐานทีสํ่าคัญ
ทางสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
 จากการประชุมแนวนโยบาย การปกปองโครงสรางพื้นฐานสําคัญ
ทางสารสนเทศของประเทศ5 วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ สนง.พัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ไดกําหนดคํานิยาม 2 คํา เพื่อความเขาใจงายในที่ประชุมรวมกัน ดังนี้
 (1)  โครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศ (Critical Infrastructure : CI) 
หมายถึง บรรดาหนวยงานหรือองคกร หรือสวนงานหนึ่งสวนงานใดของ
หนวยงานหรือองคกรทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานหรือองคกร
หรอืสวนงานของหนวยงานหรอืองคกรนัน้ มผีลเก่ียวเนือ่งสําคัญตอความมัน่คง
หรือความสงบเรียบรอยของประเทศหรือตอสาธารณชน 
 (2) โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ (Critical Information 
Infrastructure : CII) หมายถึง ระบบสารสนเทศที่หนวยงานซึ่งเปนโครงสราง
พื้นฐานสําคัญของประเทศใชในการดําเนินงานและใหบริการ หากระบบ CII
ถูกรบกวนจะทําใหไมสามารถดําเนินงานหรือใหบริการได  
 ซึ่งโดยปกติ CII จะเปนสวนหนึ่งของ CI ตามภาพตอไปนี้
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 จากภาพในหนา 29 ประกอบดวย CI หนวยงานดานพลังงาน 
(Energy Sector) หนวยงานดานนําดื่ม (Drinking Water Sector) หนวยงาน
ดานการเงิน (Financial Sector) และหนวยงานดานสารสนเทศและ
การสื่อสารคมนาคม (Information and Telecommunication) เปนตน
 และหากเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงคจากภัยคุกคามทางไซเบอร
ตอ CII ของหนวยงานหรือองคกรใดก็จะทําให CI ที่เกี่ยวของนั้นมีปญหาหรือ
หยุดการทํางาน ซึ่งจะเกิดผลกระทบตาง ๆ ดังนี้
 •  ขอมูลดานเศรษฐกิจ หรือ ดานความมั่นคงของชาติรั่วไหล
 •  ประเทศสูญเสียความไดเปรียบในการแขงขัน
 •  ประเทศถูกลดความนาเชื่อถือ ประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่น
 •  การดําเนินงานขององคกร หรือ CII หยุดชะงัก
  ใน พ.ร.บ. การรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 ซ่ึงประกาศ
ใชเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ในมาตราที่ 49 ไดกําหนดหนวยงานที่เปน
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศของประเทศ (CII) เอาไว 8 ดาน คือ 
(1) ดานความมั่นคงของรัฐ (2) ดานบริการภาครัฐที่สําคัญ (3) ดานการเงิน
การธนาคาร (4) ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและโทรคมนาคม (5) ดานการขนสง
และโลจิสติกส (6) ดานพลังงานและสาธารณูปโภค (7) ดานสาธารณสุข 
(8) ดานอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนดเพิม่เติม เพราะถอืวาหนวยงาน
เหลานี้มีบทบาทตอประชาชนอยางมาก โดยในแตละภาคสวนเหลานี้จะมี
ผูกํากับดูแลมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอยูแลว ซึ่งหากมาตรฐาน
ของตนตาํกวา พ.ร.บ.ฯ นี ้ก็ใหยดึเอา พ.ร.บ.ฯ นีไ้วเปนหลักปฏบัิติทีต่องทาํตาม
 ขอยกตัวอยางในการกํากับดูแล สมมติุวาหนวยงาน CI ดานใดดานหนึง่
ใน 8 ดานของประเทศไทย ตองการทําธุรกรรมบางเรื่องกับประเทศตาง ๆ ซึ่ง
ตองอางอิงกับมาตรฐาน GDRP (กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
พลเมืองที่อาศัยอยูในเขตสหภาพยุโรป) จะตองมีการรักษาความมั่นคง
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ปลอดภัยทางกายภาพ และความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล ในดาน CII & Data 
Breaches, Privacy, Trade Secret และ Trust & Reliability ดังภาพตอไปน้ี

3. ประเภทและตัวอยางภัยคุกคามทางดานไซเบอร

 ใน ภาคผนวก ก. ของเอกสาร รายงานประจาํปไทยเซริต 2560-2561 
(ThaiCERT Annual Report 2017-2018)6 ไดแบงภัยคุกคามทางดาน
ไซเบอรออกเปน 10 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้
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 ตัวอยางการจัดภัยคุกคามดานไซเบอรระดับสูงสุดในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต

 (1) เนื้อหาที่เปนภัย (Abusive Content) หมายถึง ภัยคุกคามที่
เกิดจากการใช/เผยแพรขอมูลที่ไมเปนจริง หรือ ไมเหมาะสม เพื่อทําลาย
ความนาเชื่อถือ กอใหเกิดความไมสงบ หรือขอมูลที่ไมถูกตองตามกฎหมาย 
เชน ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท และรวมถึงการโฆษณาขายสินคาตาง ๆ 
ทางอีเมลที่ผูรับไมไดมีความประสงคจะรับขอมูลโฆษณานั้น ๆ (Spam) 
 ตัวอยางภัยของคุกคามประเภทนี้ ไดแก Spam, Child, Sexual, 
Violence Contents เปนตน
 (2) โปรแกรมไมพึงประสงค (Malicious Code) หมายถึง ภัยคุกคาม
ที่เก่ียวของกับโปรแกรมหรือชุดคําส่ังที่ถูกพัฒนาขึ้นดวยความประสงคราย 
ที่เรียกวามัลแวร (Malware) เพื่อทําใหเกิดความขัดของหรือความเสียหาย
กับระบบ โดยปกติโปรแกรมหรือซอฟตแวรไมพึงประสงคประเภทนี้ เชน 
Virus, Worm, Trojan หรือ Spyware อาจอาศัยผูใชงานเปนผูเปดโปรแกรม
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หรือซอฟตแวรกอน จึงจะสามารถติดตั้งตัวเองหรือทํางานได หรืออาจเผยแพร
เขามายังเครื่องของผูใช และเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจมาจากหนาเว็บไซต
ที่มีโคดอันตรายที่เผยแพรมัลแวร (Malware URL) แกผูเขาเยี่ยมชม
 ตัวอยางภัยของคุกคามประเภทนี้ไดแก Virus, Worm, Trojan, 
Spyware, Dialer, Rootkit, Website Spreading Malware เปนตน
 (3) ความพยายามรวบรวมขอมูลของระบบ ( Information 
Gathering) หมายถึง ภัยคุกคามที่เกิดจากความพยายามในการรวบรวม
ขอมูลจุดออนของระบบโดยผูประสงคราย ดวยการเรียกใชบริการตาง ๆ 
ที่อาจจะเปดไวบนระบบ (Scanning) เชน ขอมูลเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ 
ระบบซอฟตแวรที่ ติด ต้ังหรือใช งาน ขอมูลบัญชี ช่ือ ผู ใช งาน (User 
Account) ที่มีอยูบนระบบ ฯลฯ รวมถึงการ
เก็บรวบรวมหรือตรวจสอบขอมูลจราจร
บนระบบเครอืขาย (Sniffi ng) และการลอลวง
หรือใชเลหกลตาง ๆ เพื่อใหผูใชงานเปดเผย
ขอมูลที่มีความสําคัญของระบบ (Social 
Engineering)
 ตัวอยางภัยของคุกคามประเภทนี้ไดแก Scanning, Sniffing, 
Social Engineering เปนตน
 (4) ความพยายามบุกรุกเขาระบบ (Intrusion Attempts) หมายถึง 
ภัยคุกคามที่ เ กิดจากความพยายามเจาะเขาระบบ ทั้ งที่ผานจุดออน
หรือชองโหวที่เปนที่รูจักในสาธารณะ (CVE-Common Vulnerabilities 
and Exposures) หรือผานจุดออนหรือชองโหวใหมที่ยังไมเคยพบมากอน 
เพื่อจะไดเขาควบคุมหรือเขาถึงขอมูลของระบบนี้ รวมถึงความพยายาม
จะเจาะระบบผานชองทางการล็อกอินดวยวิธีการสุม/เดาบัญชีชื่อผูใชงาน
และรหัสผาน หรือวิธีการทดสอบรหัสผานทุกคา (Brute Force)
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 ตัวอยางภัยคุกคามประเภทนี้ ไดแก Exploiting of Known 
Vulnerabilities, Login Attempts, New Attack Signature เปนตน
 (5) การบุกรุกหรือเจาะระบบไดสําเร็จ (Intrusions) หมายถึง 
ภัยคุกคามที่ เกิดจากการเจาะระบบสําเร็จทําใหผูประสงครายสามารถ
ควบคุมระบบและกระทําการตาง ๆ เชน การปรับเปล่ียนหนาเว็บไซตเพื่อ
ทําลายความนาเชื่อถือของหนวยงานเจาของเว็บไซต (Web Defacement) 
หรือเขาถึงและเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญในระบบได

ตัวอยางเว็บไซตแหงหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงหนาเว็บไซต

 ตัวอยางภัยคุกคามประเภทนี้ ไดแก  Pr iv i leged Account 
Compromise, Unprivileged Account Compromise Defacement เปนตน
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 (6) การโจมตีสภาพความพรอมใชงานของระบบ (Availability) 
หมายถึง ภัยคุกคามที่เกิดจากการโจมตีสภาพความพรอมใชงานของระบบ 
เพื่อทําใหบริการตาง ๆ ของระบบไมสามารถใหบริการไดตามปกติ 
มีผลกระทบต้ังแตเกิดความลาชาในการตอบสนองของการบริการจนกระทั่ง
ระบบไมสามารถใหบริการตอไปได สาเหตุอาจเกิดจากการโจมตีที่บริการของ
ระบบโดยตรง เชน การโจมตีประเภท DDoS (Distributed Denial of Service) 
โดยใชบริการ DNS ที่ต้ังคาอยางไมเหมาะสม (Open DNS Resolver) หรือ
บริการอ่ืน ๆ เปนเครื่องมือโจมตี นอกจากนี้ยังรวมถึงการโจมตีโครงสราง
พื้นฐานที่สนับสนุนการใหบริการของระบบ เชน อาคาร สถานที่ ระบบไฟฟา

 ตัวอยางภัยของคุกคามประเภทนี้ไดแก DoS, DDoS, Outage 
(No Malice) เปนตน
 (7)  การเขาถึงหรือเปล่ียนแปลงแกไขขอมูลสําคัญโดยไมได
รับอนุญาต (Information Content Security) หมายถึง ภัยคุกคามที่เกิดจาก
การที่ ผู ไมไดรับอนุญาตสามารถเขาถึงขอมูลสําคัญ (Unauthorised 
Access) หรือการเปล่ียนแปลงแกไขขอมูล (Unauthorised Modifi cation) 
ได รวมไปถึงการเผยแพรขอมูลที่รั่วไหล (Data Leakage)
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 ตัวอยางภัยของคุกคามประเภทนี้ไดแก Unauthorised Access 
to Information, Unauthorised Modifi cation of Information เปนตน
 (8)  การฉอฉลฉอโกงหรือหลอกลวงเพื่อผลประโยชน (Fraud) 
หมายถึง ภัยคุกคามที่เกิดจากการฉอฉล ฉอโกง หรือการหลอกลวง เพื่อผล
ประโยชน เชน การสรางหนาเว็บไซตปลอม (Web  Phishing) ที่หลอกขโมย
รหัสผานสําหรับล็อกอินจากผูใช การลักลอบใชงานระบบหรือทรัพยากร
ทางสารสนเทศที่ไมไดรับอนุญาตเพื่อแสวงหาผลประโยชนของตนเอง
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  ตัวอยางภัยของคุกคามประเภทนี้ไดแก Unauthorised Use of 
Resources, Masquerade, Phishing เปนตน
 (9)  ชองโหว (Vulnerability) หมายถึง ภัยคุกคามที่เกิดจากการ
พบชองโหวในฮารดแวร หรือซอฟตแวรที่สงผลใหถูกโจมตีหรือเจาะระบบได

 ตัวอยางภัยของคุกคามประเภทนี้ไดแก Open for Abuse เปนตน
 (10) ภัยคุกคามดานสารสนเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว
ขางตน (Other) หมายถึง ภัยคุกคามประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว
ขางตน ระบุไวเพื่อเปนตัวชี้วัดถึงประเภทใหม หรือไมสามารถจัดประเภทได
ตามที่ระบุไวขางตน โดยถาจํานวนภัยคุกคามอ่ืน ๆ ในขอนี้มีจํานวนมากขึ้น 
แสดงถึงความจําเปนที่จะตองปรับปรุงการจัดแบงประเภทใหม
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4. เรื่องราวที่เก่ียวของกับไซเบอรในแตละดาน

 ในเอกสาร ขาวสั้นและบทความ CYBER THREATS 20187
จัดพิมพโดยศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร
ประเทศไทย (ไทยเซิรต) สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดเสนอขาวที่เก่ียวของกับไซเบอร 
โดยแบงเปน 9 ดาน ดังนี้
 Awareness เปนเรื่องขาวสาระนารู (ขอแนะนํา, ความกาวหนา
ดานเทคโนโลยี ฯลฯ) 
 Fraud เปนเรื่องเก่ียวกับการหลอกลวงทางออนไลน (การสรางหนา
เว็บไซตปลอมเพื่อหลอกขโมยรหัสผาน, ขอความหลอกลวงจากอีเมล
หรือโซเชียลมีเดีย ฯลฯ) 
 Incident เปนเรือ่งเก่ียวกับการโจมตีโดยทัว่ไป (การเจาะระบบองคกร, 
การโจมตีที่สงผลตอการทํางานของระบบ ฯลฯ) 
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 Law & Policy เปนเรื่องเก่ียวกับกฎหมายและนโยบายทั้งใน
และตางประเทศ ซึ่งเก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัย หรือสิทธิความเปน
สวนตัวของประชาชน เชน ขาวศาลลอสแอนเจลิสส่ังให ผูตองสงสัย
ปลดล็อกโทรศัพทมือถือโดยใชลายนิ้วมือ

 Malware รวบรวมขาวที่เกี่ยวกับมัลแวร (การคนพบมัลแวรสายพันธุ
ใหม, การแพรระบาดของมัลแวร, ความสามารถใหมของมัลแวร ฯลฯ) เชน ขาว 
ระวังภัยมัลแวรเรียกคาไถ CTB-Locker เวอรชันใหมระบาดมุงโจมตีเว็บไซต
 Privacy รวบรวมขาวทีเ่ก่ียวกับเหตุการณทีส่งผลกระทบตอสิทธิความ
เปนสวนตัวของประชาชน (การสอดแนม, การรัว่ไหลของขอมลูสวนบุคคล ฯลฯ) 
 Standard & Guideline รวบรวมขาวที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและ
แนวปฏบัิติ เชน OWASP ออกมาตรฐานการตรวจสอบความมัน่คงปลอดภยัของ
แอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ
 Statistics รวบรวมขาวที่เกี่ยวของกับสถิติ เชน ขาว FBI เผยบริษัท
เอกชนสูญเสียเงิน 2.3 พันลานดอลลารในชวงเวลา 2 ปครึ่งใหกับอีเมลที่
เขามาหลอกลวง 
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 Vulnerability รวบรวมขาวที่เก่ียวกับชองโหวในซอฟตแวรหรือ
อุปกรณตาง ๆ  พรอมคําแนะนํา เชน ขาวระวังกลองวงจรปดไรสายของ D-Link 
มีชองโหวถูกเจาะระบบได
 ผูเรียบเรียงบทความจึงไดคัดเลือกขาวส้ันและบทความที่นาสนใจ
ทั้ง 9 ดาน มานําเสนอตอไป ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูอานและกําลังพล ทอ. 
ในการสรางความตระหนักรูดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และหาทาง
ปองกันและแกไขปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน ทั้งที่ทํางาน บานพัก รวมทั้งการใช 
Smartphone ในชีวิตประจําวัน อีกดวย
4.1 Awareness
 (1) ระวังพิจารณากอนเลนเกมทันใจ (Instant Game) บน Facebook 
อาจเปดเผยขอมูลสวนตัวโดยไมตั ้งใจได

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีการเผยแพรขอมูลผาน Social 
Media วาแอปพลิเคชัน OMG ซึง่เปนเกมทาํนายนสัิยอาจขโมยขอมลูสวนบุคคล
ของผูใชงานได ไทยเซิรตไดตรวจสอบแลวพบวา OMG เปนแอปพลิเคชันเกม
จากผูพัฒนาภายนอกที่เลนผานแพลตฟอรมของ Facebook โดยตัวเกม
ถูกพัฒนาขึ้นมาในลักษณะเกมทันใจ (Instant Game) รูปแบบของการเลนเกม
ประเภทดังกลาว คือ เมื่อผูใชกดปุมเลนเกมจะมีการมอบสิทธ์ิในการเขาถึง
ขอมูลสวนบุคคล ทั้งขอมูลที่เปนสาธารณะ เชน ชื่อ รูปโพรไฟล หรือโพสต
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ที่ถูกตั้งคาใหเห็นแบบสาธารณะ และขอมูลที่สามารถเขาถึงไดเฉพาะเจาของ
บัญชี เชน รายชื่อเพื่อน และสถานะการจายเงินใน Messenger เปนตน

ระบบเกมทันใจเปนคุณสมบัติที่ Facebook พัฒนาขึ้นมาเพื่อให
ผูใชสามารถเลนเกมกับเพื่อนผาน Facebook Messenger หรือ News Feed 
ไดอยางปกติทีต่องมกีารขออนญุาตสิทธ์ิการเขาถงึขอมลูกอน ทัง้น้ี การอนญุาต
ใหแอปพลิเคชันเขาถึงขอมูลสวนบุคคลอาจมีผลตอการนําขอมูลนั้นไปใช
เพื่อการโฆษณาหรือเพื่อจุดประสงคอยางอื่นได 

ผูที่มีความกังวลเรื่องความเปนสวนตัวควรพิจารณากอนเลนเกม
ประเภทนี้ ทั้งนี้ หากผูใชไดเลนเกมดังกลาวแลว และมีความกังวลเรื่องขอมูล
สวนตัว สามารถเขาไปทีห่นาจอต้ังคาแอบแอปพลิเคชนัทีผู่กกับบัญช ีFacebook 
และลบแอปพลิเคชันนี้ออกได 

โดยวิธีการลบเกมทันใจใน Facebook นั้นใหคลิกที่การต้ังคา 
(Setting) -> เกมทันใจ (Instant Game) จะไดภาพหนาจอตอไปนี้ 

 ใหคลิกเลือกเกมทันใจ OMG แลวคลิกที่ปุม ลบออก ดานขวามือ
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 (2) US-CERT เผยแพรขอแนะนําในการทําลายขอมูลกอนท้ิงหรือ
สงตออุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หนวยงาน US-CERT ไดเผยแพรขอแนะนําในการทําลายขอมูล
กอนทิง้หรอืสงตออุปกรณอิเล็กทรอนกิส โดยเนือ่งจากปจจุบันมอุีปกรณจํานวน
มากที่สามารถเก็บบันทึกขอมูลไวขางในได หากไมมีกระบวนการทําลายขอมูล
ที่ดีพอ แลวนําอุปกรณดังกลาวไปทิ้ง ขายตอ หรือบริจาค ก็อาจถูกผูไมหวังดี
กูคืนขอมูลสําคัญออกมาได รายการอุปกรณในขอแนะนํานี้ประกอบไปดวย 
Computer, Smartphone, Tablet อุปกรณดิจิทัลที่สามารถบันทึกขอมูลได
เชน กลอง หรือ เครื่องเลนเพลง อุปกรณเชื่อมตอภายนอกที่สามารถรับสง
ขอมูลได เชน เครื่องพิมพ หรือฮารดดิสกแบบพกพา และสุดทายคือเครื่อง
เลนเกมคอนโซล 

กระบวนการทําลายขอมูล ตามขอแนะนํามีดังนี้
1. สํารองขอมูลสําคัญออกมาจากตัวอุปกรณ เพื่อปองกันขอมูล

สูญหาย รวมถึงเพื่อตรวจสอบวาในอุปกรณนี้มีขอมูลใดบางที่ผูประสงคราย
อาจกูคืนออกมาได หากไมไดถูกทําลายดวยวิธีการที่เหมาะสม

2. ส่ังลบขอมูลในอุปกรณ โดยหากเปนคอมพิวเตอรใหใช
เครื่องมือประเภท Secure Erase หรือ Disk Wiping หากเปน Smartphone 
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หรือ Tablet กลองดิจิทัล เคร่ืองเลนเพลง เครื่องเกมคอนโซล หรืออุปกรณ
สํานักงาน เชน เครื่องพิมพ เครื่องแฟกซ ใหสั่ง Factory Reset จากนั้นถอด
ซิมการด ฮารดดิสก หรือการดหนวยความจําออกจากเครื่อง (หากทําได) 

3. เพื่อใหแนใจวาผูประสงครายจะไมสามารถกูคืนขอมูลสําคัญ
ออกมาจากอุปกรณได อาจใชวิธีเขียนทับส่ือบันทึกขอมูลดวยการ Zero Fill 
(เขียนทับทุก Sector ดวยคา 0) หรือ Random Fill (เขียนทับทุก Sector ดวย
คา 0 หรือ 1 แบบสุม)

4. หากอุปกรณใดมีขอมูลที่สําคัญมาก ๆ อยู และไมตองการให
ผูอ่ืนใชงานอุปกรณนั้นตอ ควรทําลายทั้งเครื่องหรือทําลายชิ้นสวนสําคัญใหไม
สามารถใชงานไดอีกตอไป เชน ทุบหรือเผา ทั้งนี้วิธีการทําลายอาจแตกตางกัน
ไปในแตละอุปกรณ เชน ฮารดดิสกแบบจานแมเหล็กอาจตองใชเครื่องทําลาย
สนามแมเหล็ก สวนแผนซีดีอาจตองใชวิธีบดทําลาย เปนตน
 (3) ขอแนะนําในการชอปปงออนไลนอยางมั่นคงปลอดภัย

ปฏเิสธไมไดวาการชอปปงออนไลนนัน้อาจมคีวามเส่ียงดานความ
มั่นคงปลอดภัย ไมวาจะเปนการถูกขโมยขอมูลสวนตัวหรือขอมูลบัตรเครดิต 
ขอแนะนําเหลานี้สามารถชวยใหผูที่ใชบริการชอปปงแบบออนไลนสามารถ
มีความปลอดภัยมากขึ้นได
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เว็บไซตชอปปงออนไลนนั้นเปนเว็บไซตจริงหรือไม อาจดูไดยาก 
วิธีทีง่ายกวาคือการชอปปงผานแอปพลิเคชนัของผูใหบรกิาร ซึง่ควรดาวนโหลด
จาก App Store หรือ Play Store ไมควรติดตั้งแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน
จากแหลงซอฟตแวรภายนอกเพราะอาจเปนมัลแวรได

1. ไมแชรขอมูลสวนตัวกับผูขายหรือเว็บไซตซื้อขายสินคา 
เนื่องจากอาจมีผูประสงครายปลอมตัวเปนเขามาขายสินคาเพื่อหลอกถาม
หรือเก็บรวบรวมขอมูล ทางที่ดีอีเมลสําหรับใชชอปปงออนไลนควรแยก
ออกมาตางหากกับอีเมลหลักที่ใชงานประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งไมควรเปน
อีเมลที่ใชสมัคร Social Media เพราะผูประสงครายอาจใชอีเมลดังกลาว
ยอนกลับมาหาขอมูลสวนบุคคลได ที่สําคัญทุกบัญชีควรต้ังรหัสผานที่คาดเดา
ไดยากและเปดใชงานการยืนยันตัวตนแบบหลายชั้น

2. หากตองการชอปปงออนไลนในขณะที่เชื่อมตอกับ Wi-Fi 
สาธารณะควรเปดใชงาน VPN กอนทกุครัง้ เพือ่ปองกันไมใหผูประสงครายทีอ่ยู
ในเครือขาย Wi-Fi เดียวกันสามารถดักขโมยขอมูลสําคัญออกไปได ทางที่ดี
ไมควรทําธุรกรรมที่อาจมีการสงขอมูลสําคัญ เชน บัตรเครดิต ในขณะเชื่อมตอ
กับ Wi-Fi สาธารณะ
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3. ควรจายเงินผานระบบของเว็บไซตที่ใหบริการชอปปง ไมควร
โอนเงินใหกับผูขายโดยตรง เพราะความปลอดภัยและการรับผิดชอบตอความ
เสียหายนั้นแตกตางกัน

4. กอนล็อกอินหรือจายเงิน 
ตรวจสอบวา URL ของเว็บไซตถูกตองและ
เชื่อมตอผาน Https ทางที่ดีควรพิมพ URL 
ของเว็บไซตโดยตรง ไมคลิกจากลิงกใน
อีเมลหรือเว็บไซตอื ่น

5. ไมควรใชบัตรเครดิตหลักท่ีมีวงเงินสูงในการชอปปงออนไลน 
ควรใชวิธีสรางบัตรเสมอืนหรอืบัตรเครดิต/เดบิตแบบชัว่คราว สําหรบัใชชอปปง
ในวงเงินจํากัด เชน จายไดไมเกินครั้งละ 2,000 บาท เปนตน เพื่อจํากัดความ
เสียหายหากเกิดเหตุการณขอมูลรั ่วไหล 

6. ตรวจสอบขอมลูการใชจายบัตรเครดิตอยางสมาํเสมอ โดยปกติ
ผูใหบริการบัตรเครดิต
มักมีบริการแจ ง เ ตือน
รายการซื้ อขายลา สุด
ผานทาง SMS, อีเมล หรอื
แอปพลิเคชัน ซึ่งหากพบ
รายการซ้ือขายที่ไมแนใจ
ห รื อ ค าดว า ถู ก ข โ มย
ข อมู ล บั ต ร เ ค ร ดิ ต ไป
ใชงาน ควรติดตอธนาคาร
โดยเร็ว 
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 (4) ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรกับหนวยงานภาคสาธารณสุข

จากเหตุการณขอมูลรั่วไหลหลายครั้ งที่ เ กิดกับตัวองคกร
สาธารณสุข และผูรับงาน/ผูขาย (Vendor) ที่หนวยงานวาจางในชวงที่ผานมา 
เชน หนวยงาน Legacy Health ถกูโจมตีดวยฟชชงิ สงผลใหขอมลูผูปวย 38,000 
รายการรั่วไหล แสดงใหเห็นถึงความสนใจของผูประสงครายท่ีมีตอขอมูล
สวนบุคคลของหนวยงานในภาคสวนนี้ มีการนําขอมูลไปขายใน Dark Web
ซึง่เปนเว็บไซตรปูแบบหนึง่ทีม่ลัีกษณะซอนตัวจากการคนหาทัว่ไป โดยตัวอยาง
ขอมลูท่ีขาย เชน ขอมลู 1 เซต ของบุคคล 1 คนประกอบดวยชือ่ วันเกิด หมายเลข
บัตรประชาชน ขอมูลทางการแพทย ถูกขายในราคาสูงถึง 50 ดอลลาร หรือ
ประมาณ 1,500 บาท มีราคามากกวาขอมูลบัตรเครดิตซึ่งถูกขายในราคา 
1-3 ดอลลาร หรือ 50-150 บาท ผูประสงครายที่ซื้อขอมูลอาจนําไปใชใน
การสวมรอยหรือหลอกลวงผูอ่ืน ดวยความที่เปาหมายหลักของหนวยงาน
ภาคสาธารณสุขคือการรักษาคน อาจสงผลใหหนวยงานไมไดใหความสนใจ
ดานความมัน่คงปลอดภยัในระบบสารสนเทศเทาทีค่วร ไมไดมกีารอัปเดตระบบ 
จึงเปนสาเหตุใหถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก สาเหตุอีกสวนมาจากการกระทํา
ของพนักงานภายใน
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จากรายงาน 2018 Verizon Protected Health Information 
Data Breach ซึ่งสํารวจ 27 ประเทศ (ขอมูลสามในส่ีเปนของหนวยงานใน
สหรัฐฯ) พบวาสาเหตุหลักสวนหนึ่งของขอมูลรั่วไหลเกิดจากการกระทําที่ตั้งใจ
ของพนักงานภายใน ซึ่งอาจเปนเพราะจุดประสงคตาง ๆ ต้ังแตความสะดวก
สวนตัว จนถึงจุดประสงคทางการเงิน หรือเพื่อแกแคน โดย 66% เปนการ
เขาถึงขอมูลโดยที่ไมควรมีสิทธิเขาถึง (Privilege Abuse)

ดังนัน้ หนวยงานภาคสาธารณสุขอาจพจิารณามาตรการดานความ
มั่นคงปลอดภัย เชน การสรางความตระหนักรูใหกับเจาหนาที่ การเขารหัสลับ
ขอมูลสําคัญ การใชงานการยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอนในระบบสําคัญ 
การบังคับใชนโยบายใหสิทธิเทาที่จําเปน

ดวยการโจมตีดานไซเบอรทีเ่พิม่ขึน้ตอภาคสาธารณสุขในประเทศ
สหรัฐฯ จึงมีมาตรการทางกฎหมายเขามากํากับ เชน Health Insurance 
Portability and Accountability Act (HIPAA) หรือ The Health Informa-
tion Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) Act 
ถือเปนเพียงมาตรการขั้นตําที่หนวยงานตองทําตาม ซึ่งหนวยงานจําเปน
ตองเสริมสรางศักยภาพอยางตอเนื่องเพื่อรับมือภัยคุกคามที่เปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว
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 (5) จุดออนของโปรแกรมสรางความตระหนักรูในองคกร

หากพูดถึงหนึ่งในมาตรการเสริมสรางดานความมั่นคงปลอดภัย
ที่องคกรนํามาปฏิบัติก็มักจะนึกถึงการสรางความตระหนักรูใหกับพนักงาน
ในองคกร ทําใหพนักงานรูจักรูปแบบภัยคุกคาม เชน รูจักสังเกตลักษณะ
ของอีเมลหลอกลวง เพื่อใหรูเทาทัน หลีกเล่ียงการตกเปนเหยื่อ แตโปรแกรม
เหลานีอ้าจยงัไมชวยปองกันไดอยางสมบูรณ เนือ่งจากสุดทายแลวขึน้อยูกับการ
ตัดสินใจของพนกังานเอง วาการกระทาํทีพ่บเปนการหลอกลวงหรอืไม ซึง่กลไก
ที่มาชวยเติมเต็มในสวนนี้คือการมีกระบวนการที่ชัดเจน

ยกตัวอยาง เชน การหลอกลวงติดตอไปยัง HR เพื่อขอขอมูลสวน
บุคคลของพนักงาน หากให HR เปนผูพิจารณาเองก็มีโอกาสที่ HR จะตกเปน
เหยื่อ แตหากมีกระบวนการท่ีดี กําหนดชัดเจนวาใครที่สามารถขอขอมูล
เหลานี้ได และมีการลงนามเพื่อ
ยืนยันตัวตน ผูประสงครายตอง
ใชความพยายามปลอมเปนผูมี
อํานาจในการเขาถึงขอมูล ถือ
เปนการยกระดับการปองกัน 
ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงไดมาก
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อีกตัวอยางเปนเรื่องของกลไก เรื่องเหตุการณทดสอบหลอกให
รปภ. ออกตราปายเพื่อเขาถึงขอมูลสําคัญ ซ่ึงองคกรของ รปภ.นั้นไมมี
กระบวนการที่ชัดเจนในการกํากับ
การออกปาย ยิ่งไปกวานั้นคือไมมี
การบันทึก ทําใหไมรูวาเปน รปภ.
คนไหนที่ออกปาย ซ่ึงผูรับผิดก็คือ
หัวหนาผูจัดการที่ดูแลเรื่องความ
ปลอดภัย

สุดทายเปนเรื่องของการสูญหายของ Thumb Drive ที่เก็บขอมูล 
ซึ่งองคกรมักจะบอกพนักงานวาใหระวังไมใหสูญหาย แตวิธีที่ดีกวานั้นคือการ
กําหนดวาขอมูลสําคัญระดับใด
ที่สามารถเก็บใส Thumb Drive ได 
หรื อ คํ านึ งถึ ง เ ผ่ื อกรณี สูญหาย 
ใหเขารหัสลับไวหากตองถายขอมูล
สําคัญลง Thumb Drive โดยวิธีงาย
วิธีหนึ่งคือการเก็บในรูปแบบไฟล
สกุล Zip ที่ใสรหัสลับไว 

ดังนั้นแลว จึงเปนเร่ืองที่ดีที่องคกรควรตรวจสอบวาสวนใดที่ตอง
พึ่งการใชวิจารณญาณของพนักงาน กลาวคือ พนักงานตองระวังในเรื่องใด 
เพื่อไมใหตกเปนเหยื่อแลวลองคิดวาจะหากระบวนการใดมาชดเชยเพื่อลด
ความเส่ียง แทนที่จะบอกใหระวังอยางเดียว ก็จะชวยเสริมใหองคกรมีความ
มั่นคงปลอดภัยมากขึ้น
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 (6) ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลบนโซเชียลมีเดีย

ในโลกโซเชียลมีเดียที่ เรียกไดวาหลายคนใชเวลาอยูในโลก
แหงนี้มากกวาโลกแหงความจริง แตคําถามที่คนสวนใหญไมไดนึกถึงคือ ขอมูล
ของเราบนโซเชยีลมเีดียมคีวามมัน่คงปลอดภยัแคไหน ซึง่หากพดูถงึความม่ันคง
ปลอดภัย เราสามารถจํากัดความของคํานี้ดวยคุณสมบัติ 3 ดาน คือ

1. การรักษาความลับของขอมูล (Confi dentiality)
นั่นหมายถึงผูใชสามารถกําหนดวาใครสามารถเขาถึงขอมูลได

บาง ใน Facebook  ผูใชสามารถกําหนดไดวาใหใครก็ตาม เพื่อนหรือกลุมคน
ที่เฉพาะใหสามารถอานโพสตที่สรางไว สําหรับ Instagram ขอความตาง ๆ 
จะเปนรูปแบบที่ใครก็ตามสามารถอานได แตก็มีชองทาง Direct Message 
สําหรับสื่อสารในรูปแบบตัวตอตัว

2. ขอมูลไมถูกใครแอบมาแกไข (Integrity)
ในโซเชียลมีเดียไมคอยมีปญหาในดานนี้ เพราะขอมูลจะถูก

แสดงในรูปแบบที่เราโพสต โดยเปนเรื่องยากที่จะมีคนอ่ืนมาแกไข แตในฐานะ
ผูทีอ่านโพสตควรระลึกไววาขอความทีโ่พสตนัน้ท่ีเห็นอยู อาจถกูแกไขกอนหนา
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โดยเจาของโพสตเอง ซึง่ไมใชปญหาของ Integrity และในกรณีของ Facebook 
ผูที่อานโพสต สามารถตรวจสอบดูประวัติการแกไขของโพสตได 

3. ขอมูลพรอมใชงาน (Availability) 
หมายความวาผูใชสามารถอานหรือแชรขอความหรือรูปใน

โซเชียลเมื่อตองการ แตในแงมุมหนึ่งอาจจะพูดถึงคุณสมบัติการดึงขอมูลบน
โซเชยีลมเีดีย เชน รปู หรอืคลิป มาเก็บไวบนเครือ่งเพือ่ใชงานในเวลาทีไ่มสามารถ
เขาถึงโซเชียลมีเดียได ซึ่งผูใช Facebook สามารถเรียกใชงานความสามารถนี้
ไดที ่https://www.facebook.com/settings?tab=your_facebook_information

การที่เรารูจักใชวิธีควบคุม และรูจักเลือกกําหนดการเขาถึงขอมูล
ใหหมาะสมกับขอมูลที่จะโพสต จะทําใหขอมูลมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น 
ใน Facebook หรือโซเชียลมีเดียตาง ๆ  อาจมีการอัปเดต เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การกําหนดดังกลาว ผูใชจึงควรเช็คเปนประจํา หากตองการขอมูลเพิ่มเติม 
ผูใชสามารถศึกษาขอแนะนําในการใชโซเชียลมีเดียไดจาก Infographic 
ของไทยเซิรต https://www.thaicert.or.th/downloads/fi les/BROCHURE_
Social_Network.jpg
 (7) 10 ขอแนะนํา เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจในการใชงานมือถือ 
Android อยางปลอดภัย

Ma lwa r eby t e s 
แนะนํา 10 ขอ ที่ชวยสงผลให
อุปกรณของระบบปฏิ บั ติการ 
Android มีความมั่นคงปลอดภัย
มากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 .  ทํ า ค ว าม รู จั ก
ฟเจอรหรือคาตาง ๆ ที่เก่ียวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยหรือความ
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เปนสวนตัว เชน Feature ที่เปดใหระบุตําแหนงพิกัด GPS หรือลบขอมูล
ในมือถือกรณีที่ อุปกรณสูญหาย ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยและ
ความเปนสวนตัว เชน มีการล็อก
หน าจอด วยรหั สผ านห รือ ไม  
รวมถึ งตรวจสอบจากบริการ 
Security Checkup ของ Google

2. กําหนดในปฏิทิน
เตือนใหตรวจสอบความมั่นคง
ปลอดภัยและความเปนสวนตัวทุก 12 เดือน

3 .  เนื่ อ งจากการ
ส่ือสารบางชองทางเชน SMS 
อาจไมไดมีการเขารหัสลับขอมูล
มีความเ ส่ียงให ผูประสงคร าย
ดักขอมูลได ในการสื่อสารที่สําคัญ
และเปนความลับ ควรใชงาน
แอปพลิเคชันแช็ตที่มีการเขารหัสลับขอมูลแบบ end-to-end ซึ่งปองกัน
การดักขอมูลจากบุคคลที่สาม รวมถึงผูใหบริการแอปพลิเคชันไมสามารถ
อานขอมูลได ตัวอยางแอปพลิเคชัน เชน Signal (https://ssd.eff.org/en/
module/how-use-signal-android) 

4. ควรหลีกเล่ียงการแชรตําแหนงของมือถือบนโซเชียลมีเดีย
ทีไ่มจําเปน และจํากัดการใชแอปพลิเคชนัทีม่สิีทธ์ิอานขอมูลตําแหนงของมอืถือ

5. ปดการใช Wi-Fi และ Bluetooth เมื่อไมใชงานมือถือ
6. ตรวจสอบรายการอุปกรณที่ผูกกับบัญชี Google (https://

myaccount.google.com/device-activity) หากพบรายการอุปกรณ
ที่ไมรู จักใหทําการลบรายการ และเปลี่ยนรหัสผาน
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7. ระวังแอปพลิเคชันหลอกลวงที่เลียนแบบใชไอคอนหรือชื่อ
คลายแอปพลิเคชันจริงซึ่งอาจมีพฤติกรรมไมพึงประสงค เชน ขโมยขอมูล, 
แสดงโฆษณา ซึ่งผูใชอาจพิจารณาความนาเชื่อถือของแอปพลิเคชันจากจํานวน
ครั้งที่แอปพลิเคชันถูกดาวนโหลดหรือพิจารณาจากรีวิว

8. หลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมสําคัญเมื่อใช Wi-Fi ฟรี ตามสถานที่
ตาง ๆ โดยเฉพาะ Wi-Fi ที่ไมมีการต้ังรหัสผาน การจําเปนตองใชงานก็อาจ
พิจารณาใช VPN ที่นาเชื่อถือ

9. เมื่อไดรับขอความจากอีเมล โซเชียลมีเดีย SMS หยุดคิดซักนิด
ถึงความนาเชื่อถือของขอความหรือผูสงกอนตกลงกระทําการใด ๆ 
 (8) ผลสํารวจเผย 2 บทบาท ผูบริหารและเจาหนาท่ีฝายเทคนิค 
มีความเห็นดานการรับมือภัยคุกคามตางกัน และสงผลตอองคกรอยางไร

บริษัท Centrify เผยแพรรายงานผลสํารวจดานความมั่นคง
ปลอดภัยท่ีทํากับผูบริหารและเจาหนาท่ีฝายเทคนิคเพื่อเปรียบเทียบมุมมอง
ความเห็นของทั้ง 2 ฝาย พบความเห็นแตกตางที่นาสนใจหลายประเด็น ดังนี้

1. ผูบรหิารสวนใหญ (65%) คิดวาภยัคุกคามทีร่นุแรงมากทีสุ่ดคือ
มัลแวร แตเจาหนาที่ฝายเทคนิคสวนใหญ (35%) กลับคิดวาเปนการแฮกบัญชี
ผูใชงาน ซึ่งเกิดจากสาเหตุ เชน ผูใชงานต้ังรหัสผานที่คาดเดางาย หรือใช
รหัสผานต้ังตนที่ไดรับต้ังแตเริ่มใชงานโดยไมไดเปล่ียน ซึ่งสอดคลองกับ
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ความเห็นผูบริหารสวนใหญที่เคย
ถูกโจมตีมาแลวอยางนอย 1 ครั้ง 
และสอดคลองกัับรายงาน Verizon 
2017 Data Breach Investigations 
จากบรษัิท Verizon ก็แสดงใหเหน็วา 
81% ของการโจมตีเกิดจากรหัสผาน
ถูกขโมยหรือต้ังรหัสผานท่ีคาดเดางาย

2. จากความเห็นที่แตกตางในแงของประเภทภัยคุกคามที่รุนแรง
และควรใหความสําคัญของทั้งสองฝาย ก็สะทอนมาถึงเรื่องการลงทุนโดย
ผูบริหารสวนใหญ (60%) คิดวาควรลงทุนเพื่อปองกันมัลแวร

3. ผูบริหาร (15%) มากกวาเจาหนาที่เทคนิค (8%) คิดวา
ภัยคุกคามที่เกิดในองคกรสงผลกระทบรุนแรง แสดงใหเห็นวาเจาหนาที่อาจ
ไมไดรับทราบถงึความเสยีหายบางอยาง การสญูเสยีลกูคา หรอืราคาหุนองคกรตก 
ซึ่งเปนเรื่องที่ผูบริหารอาจตองพิจารณาสื่อสารใหเขาใจถึงผลกระทบใหตรงกัน

4. ผูบริหารสวนใหญ (54%) ใหความสําคัญกับคุณภาพการให
บรกิารลูกคา และกังวลกับมาตรการดานความมัน่คงปลอดภยัทีม่าสงผลกระทบ 
เชน มาตรการยนืยนัตัวตนแบบ 2 ข้ันตอน ซึง่เปนมาตรการสําคัญทีช่วยลดความ
เสี่ยงจากการถูกโจมตีไดมาก ในขณะที่เจาหนาที่เทคนิคในสัดสวนที่นอยกวาที่
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เห็นดวย เนื่องจากปจจุบันมาตรการยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอนสามารถทําให
หลายรูปแบบ เชน การยืนยันตัวตนดวยลายนิ้วมือ หรือใบหนา ซึ่งงายตอ
ผูใชงานจะเห็นไดวาความแตกตางของความเห็นระหวางผูบริหารกับเจาหนาที่
ทางเทคนคิ อาจสงผลถงึการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัขององคกร หากทัง้สอง
ฝายลองส่ือสารกันในแงมมุของตนเพือ่ปรบัความเขาใจใหตรงกัน ก็อาจสามารถ
ชวยใหองคกรรับมือภัยคุกคามไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 (9) ภาพหลุด เผยรหัสผานบนกระดาษแปะหนาเคร่ืองคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการเฝาระวังของหนวยงานรับมือเหตุฉุกเฉินมลรัฐฮาวาย

เมื่อเดือนมกราคม 2561 ไดมีการเผยแพรรูปถายบน Twitter 
ซึ่งเปนรูปหองปฏิบัติการเฝาระวังเหตุฉุกเฉินของหนวยงานรับมือเหตุ
ฉุกเฉินในเขตฮาวาย (Hawaii Emergency Management Agency) ประเทศ
สหรัฐฯ โดยเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เฝาระวังในรูปพบวามีรหัสผานเขียนใส
กระดาษแปะไว

จากเหตุการณดังกลาวทําใหเกิดความสงสัยในการรักษาความ
มัน่คงปลอดภัยของหนวยงาน เนือ่งจากกอนหนานี ้ไดเกิดเหตุผิดพลาดแจงเตือน
ประชาชนถึงการโจมตีดวยขีปนาวุธ
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อยางไรก็ตามทางผูแทนหนวยงานไดชี้แจงวาความผิดพลาด
ของการแจงเตือนเกิดจากการกดปุมผิดของผูควบคุมระบบ สวนรูปที่เผยแพร
นั้นถูกถายในเดือนกรกฎาคม 2560 และรหัสผานในรูปเปนรหัสผานสําหรับ
แอปพลิเคชันภายใน ซึ่งเชื่อวาไมไดใชงานแลว และไมมีสวนเก่ียวของกับ
การแจงเตือนที่ผิดพลาด

สําหรับผูที่สนใจสามารถศึกษาคําแนะนําเก่ียวกับการจัดการ
รหัสผานไดจากอินโฟกราฟกของไทยเซิรต https://www.thaicert.or.th/
downloads/fi les/info_ThaiCERT_Password_Awareness.pdf

4.2 Fraud
 ระวัง พิจารณากอนกดรับเพื่อน อาจเปนผูไมหวังดีสวมรอยสราง
โพรไฟลเพื่อนใน Facebook เพื่อหลอกยืมเงิน/ขโมยขอมูล

 ผูใช Facebook ที่ไดรับคําขอเปนเพื่อนจากคนท่ีเคยเปนเพื่อนใน 
Facebook อยูแลวควรพิจารณาใหถี่ถวนกอนกดรับ เนื่องจากมีรายงานวา
ผูไมหวังดีใชวิธีนํารูปและขอมูลโพรไฟลของเพื่อนใน Facebook ของเหยื่อ
มาสวมรอยสรางบัญชีใหม แลวกดขอเปนเพื่อนกับเหยื่อ จุดประสงคของการ
กระทํานี้มีต้ังแตเพื่อใชสงสแปม หลอกดูขอมูลที่ถูกต้ังไวใหเห็นไดเฉพาะเพื่อน 
ไปจนถึงหลอกขอใหโอนเงิน ซึ่งกรณีหลังสุดน้ีมีรายงานผูไดรับความเสียหาย
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มาอยูเรือ่ย ๆ  อยางไรก็ตาม เปนไปไดวาเพือ่นของเราอาจลืมรหสัผานเขาใชงาน
บัญชี หรือบัญชีถูกแฮก จึงจําเปนตองสรางบัญชีใหมขึ้นมาเพื่อใชงาน ในกรณีนี้ 
ควรตรวจสอบใหแนใจวาบัญชีที่ติดตอเขามาขอเพิ่มเปนเพื่อนใหมนั้นเปนของ
เพ่ือนเราจริง ๆ และอาจพิจารณาบล็อกหรือเลิกเปนเพื่อนกับบัญชีที่ถูกแฮก
หรือไมมีการใชงานแลว เพื่อปองกันปญหาขอมูลรั่วไหล ทั้งนี้ ทาง Facebook 
มบีรกิารชวยเหลือในกรณีทีบั่ญชถีกูแฮกหรอืลืมรหสัผาน ซึง่อาจแนะนาํใหเพือ่น
ลองติดตอกับทาง Facebook เพื่อแกไขปญหากอนที่จะสรางบัญชีใหมขึ้นมา
เพิ่ม ในกรณีที่พบวามีการสรางบัญชีปลอมสวมรอยเปนเพื่อน สามารถบล็อก
และแจงรายงานใหทาง Facebook ทราบ โดยระบุวาเปนบัญชีปลอม เพื่อให
ตรวจสอบและระงับบัญชีดังกลาว กอนที่จะเกิดความเสียหายกับบุคคลอ่ืน
4.3 Incident
 แจงเตอืนการโจมตทีางไซเบอร Operation Sharpshooter มุงเปา
เจาะระบบหนวยงานดานความม่ันคงและโครงสรางพื้นฐานสําคัญของ
ประเทศ

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 บริษัท McAfee ไดเผยแพรรายงาน 
Operation Sharpshooter ระบุถึงการโจมตีทางไซเบอรที่มุงเปาไปยัง
หนวยงานดานนิวเคลียร การเงิน ความมั่นคง และพลังงาน โดยทาง McAfee 
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พบวามัลแวรแพรกระจายไปยังหนวยงาน 87 แหงทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย 
ตั้งแตชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน สวนใหญเปนหนวยงานดานความมั่นคง
หรือหนวยงานที่มีความเกี่ยวของกับรัฐบาล

แผนที่ประเทศตาง ๆ ซึ่งหนวยงานตาง ๆ ถูกโจมตี 

 รูปแบบการโจมตีจะใชวิธีหลอกใหเหยื่อเปดไฟล Microsoft Word 
ที่หลอกวาเปนเอกสารที่เก่ียวของกับการรับสมัครงาน ชองทางแพรกระจาย
จะอัปโหลดไฟล Microsoft Word ขึ้นไปไวบน Dropbox โดยในไฟล Word 
จะมีโคดอันตรายฝงอยูหากผูใชเปดไฟลดังกลาวและอนุญาตใหมีการใชงาน 
Macro โคดอันตรายจะถูกเรียกขึ้นมาทํางานเพื่อดาวนโหลดไฟลมัลแวร
จากเซริฟเวอรภายนอกมาติดต้ังลงในเครือ่งอีกทหีนึง่ ตัวมลัแวรนีท้าง McAfee 
ต้ังชือ่วา Rising Sun มคีวามสามารถในการฝงตัวเพือ่ขโมยขอมลูและสงออกไป
ยังเซิรฟเวอรภายนอก ตัวอยางขอมูลที่ถูกสงออกไปโดยหลัก ๆ จะเปน
รายละเอียดเบ้ืองตนของเครื่องท่ีติดมัลแวร เชน ชื่อเครื่อง ชื่อบัญชีผูใช 
ที่อยูไอพี เวอรชันของระบบปฏิบัติการเปนตน โดยขอมูลท่ีถูกสงออกไปจะ
ถูกเขารหัสลับเพื่อไมใหสามารถถูกตรวจจับความผิดปกติได
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 ทาง McAfee ไดเผยแพรขอมูล IOC สําหรับใชตรวจสอบและปองกัน
การโจมตีโดยประกอบดวยคาแฮชแท็ก (#) ของไฟลที่เก่ียวของที่อยูไอพีและ
โดเมนของเซิรฟเวอรที่ใชควบคุมและส่ังการเครื่องที่ติดมัลแวร หนวยงานที่
อยูในกลุมเส่ียงที่วามีโอกาสตกเปนเปาหมายของการโจมตีควรเฝาระวัง 
อัปเดตขอมลูสําหรบัใชในการตรวจจับการโจมตีและอัปเดตระบบอยางสมาํเสมอ
4.4 Law & Policy
 รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศแผนพัฒนาบุคลากรความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ เริ่มใชตนป 2562

 รัฐบาลสหราชอาณาจักรไดประกาศแผนการพัฒนาบุคลากรดาน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรซึ่งสอดคลองตามยุทธศาสตรดานความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (National Cyber Security Strategy) เพื่อแกไข
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานนี้
 แผนการพัฒนาบุคลากรฯ ประกอบดวย 4 หัวขอหลัก ดังนี้
 1. กําหนดโครงสรางตําแหนงงานและเสนทางสายวิชาชีพที่ชัดเจน

เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและความ
เชี่ยวชาญของแตละสายงานในดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรนั้นมีความ
แตกตางกันคอนขางสูง ทําใหทักษะที่จําเปนตองใชในการทํางานแตละสายนั้น
มีความแตกตางกันตามไปดวย การกําหนดโครงสรางตําแหนงงานและความ
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กาวหนาที่ชัดเจนจะชวยใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และชวยใหไดบุคลากรที่มีทักษะตรงตามความตองการของสายงาน
ตามไปดวย ทั้งนี้ ทักษะที่จําเปนนั้นมีทั้งดานเทคนิคและดานที่ไมใชเทคนิค 
(เชน ทักษะการบริการหรือทักษะการสื่อสาร)
 2. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของการสอนและการฝกอบรม

แบงแนวทางการพัฒนาทักษะออกเปน 2 สวน คือการฝกอบรม
บุคลากรท่ีทํางานในดานนี้อยูแลว และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรเพื่อใหมีผูที่จะเขามาทํางานในดานนี้มากขึ้น 
โดยในระดับมัธยมศึกษาทางรัฐบาลมีแผนที่จะเพิ่มทักษะความรูของอาจารย
ผูสอนในสาย STEM (วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร) เพื่อปูพื้นฐานสําหรับการสอนในเรื่องที่เก่ียวของกับความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร สวนในระดับมหาวิทยาลัยจะมีท้ังการเตรียมความพรอม
สําหรับปฏิบัติงานจริง (หลักสูตร ป.ตรี) และการฝกปฏิบัติงานกับหนวยงานใน
ภาคอุตสาหกรรม (หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก)

นอกจากนี ้ทางรฐับาลยงัมแีผนพฒันาความรูสําหรบัผูทีไ่มไดศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยหรอืศึกษาอยูในระดับสายอาชพีดวย โดยจะมทีัง้การอบรม
หลักสูตรพเิศษเพือ่เพิม่ทกัษะ และการจัดสอนเนือ้หาทีเ่ก่ียวของกับความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอร
 3. เสริมสรางทักษะดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ใหกับบุคคลท่ัวไป

การแกไขปญหาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรนัน้ไมไดเปนแคหนาที่
ของผูที่ทํางานดานนี้เทานั้น แตเปนความรับผิดชอบของทุกภาคสวนรวมถึง
ผูใชงานทั่วไปดวย ดังนั้นการเสริมสรางทักษะความรูที่จําเปน เชน การสราง
ความตระหนัก จึงเปนอีกหน่ึงชองทางที่จะสามารถแกไขปญหาการขาดแคลน
บุคลากรได แนวทางการดําเนนิงานตามแผนนี ้เชน เปดหลักสูตรความรูพืน้ฐาน
ดานทักษะดิจิทัลใหบุคคลทั่วไปเขามาเรียนได ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมเรื่อง
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ความปลอดภัยและความเส่ียงในโลกออนไลน รวมถึงมีการจัดอบรมใหความรู
กับผูประกอบธุรกิจขนาดเล็กไปจนถงึหนวยงานขนาดใหญเพือ่ใหสามารถเขาใจ
และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรได
 4. เปนผูนําในดานการพัฒนาและรักษาบุคลากรสรางความรวมมือ
กับภาคสวนตาง ๆ 

เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ พัฒนาทักษะของผูที่ทํางาน
อยูในปจจุบัน และรักษาผูมีความเชี่ยวชาญใหยังอยูทํางานตอ ซึ่งงานในสวนนี้
จําเปนตองไดรบัความรวมมอืจากหลายภาคสวน ต้ังแตระดับปฏบัิติการไปจนถงึ
ระดับผูบริหาร โดยทางรัฐบาลมีแผนที่จะสรางเครือขายเพื่อดึงดูดบุคลากร
จากประเทศอ่ืน ๆ  ใหเขามาทํางานในสหราชอาณาจักรดวย ทั้งนี้จะมีการจัดตั้ง
หนวยงาน National Cyber Security Programme (NCSP) เพื่อทําหนาที่
ในสวนนีภ้ายในชวงปลายป 2564 แผนการพฒันาบุคลากรฯ นีไ้ดเริม่ดําเนนิการ
ในชวงตนป 2562 รายละเอียดการดําเนินการและเอกสารตาง ๆ จะมีการเผย
แพรผานทางเว็บไซตของ NCSC ผู ท่ีสนใจสามารถติดตามรายละเอียด
ไดจากเว็บไซตดังกลาว
4.5 Malware
 (1) เจาหนาท่ีหนวยงานรัฐในอเมริกาใชคอมพิวเตอรสํานักงาน
เปดดูเว็บลามกอนาจาร มัลแวรแพรกระจายไปทั้งเครือขาย

หนวยงานสืบสวนของสหรัฐฯ ออกรายงานผลการตรวจสอบ
ปญหามัลแวรแพรระบาดในสํานักงานสํารวจธรณีวิทยา (U.S.Geological 
Survey) โดยพบวาสาเหตุเกิดจากเจาหนาท่ีใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
ของสํานักงานเขาชมเว็บไซตลามกอนาจาร เม่ือกลางเดือนตุลาคม 2561 
ทางหนวยงานสืบสวนของสหรัฐฯ ไดรับแจงวาพบทราฟฟกอินเทอรเน็ตผิดปกติ
ในหนวยงานจึงขอใหชวยตรวจสอบ ซ่ึงภายหลังพบวาสาเหตุเกิดจากระบบ
ในเครือขายติดมัลแวรขโมยขอมูล เม่ือตรวจสอบตอไปเร่ือย ๆ  พบวาคอมพิวเตอร
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เคร่ืองหน่ึงของหนวยงานถูกใชเขาชมเว็บไซตลามกอนาจารจํานวนหลายพันหนา 
ซ่ึงเว็บไซตเหลาน้ันมีมัลแวรฝงอยู นอกจากน้ียังพบวาผูใชเคร่ืองคอมพิวเตอร
ดังกลาวนํา USB มาเสียบกับเคร่ืองเพ่ือบันทึกรูปภาพรวมถึงนําโทรศัพทมือถือ 
Android มาเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร ทําใหมีมัลแวรเขาไปติดอยูในโทรศัพท
มือถือดวยภายหลังการตรวจวิเคราะห ทางหนวยงานสืบสวนไดแนะนําใหหนวย
งานเพ่ิมมาตรการความม่ันคงปลอดภัยโดยปดก้ันการเช่ือมตออุปกรณ USB 
ท่ีไมไดรับอนุญาต บล็อกเว็บไซตท่ีเปนอันตราย และควรตรวจสอบการใช
อินเทอรเน็ตของพนักงานดวย
 (2) Stresspaint มัลแวรสายพันธุใหม มุงเปาขโมยรหัสผานบัญชี 
Facebook แพรระบาดไปยังผูใชมากกวา 35,000 ราย 

เ ม่ือตน เ ดือน เมษายน นัก วิ จัยคนพบมัลแวร สาย พัน ธุ
ท่ีช่ือ Stresspaint มีความสามารถขโมยรหัสผานบัญชีท่ีเก็บไวใน Chrome 
และสงใหผูประสงคราย ซ่ึงพบวามีความพยายามรวบรวมขอมูลผูใชงาน 
Facebook โดยไดนํารหัสผาน Facebook ท่ีขโมยมาล็อกอินเพ่ือเขาถึง
ขอมูลตาง ๆ เชน จํานวนเพ่ือน, เพจท่ีสราง, มีการจายเงินผานทาง Facebook 
หรือไม มัลแวรดังกลาวแพรระบาดไปยังผูใชมากกวา 35,000 ราย สวนใหญ
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พบในประเทศเวียดนาม รัสเซีย และปากีสถาน สําหรับชองทางการแพร
กระจายมัลแวร นักวิจัยเช่ือวาผูประสงครายไดใชชองทางอีเมลและ Facebook 
เพ่ือหลอกใหเหย่ือเขาเว็บไซต และดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Relieve StressPaint 
ซ่ึงมีมัลแวรซอนอยู เหย่ือสามารถติดต้ังและใชงานโปรแกรมตามปกติ ในขณะท่ี
มัลแวรท่ีซอนอยูไดถูกติดต้ังและแอบขโมยขอมูล ถึงแมวามัลแวรดังกลาวจะถูก
ตรวจจับโดยแอนติไวรัสสวนใหญไดแลว แตกอนหนาน้ีในชวงเร่ิมตนแพรกระจาย 
มัลแวรสามารถหลีกเล่ียงการตรวจจับ โดยแทนท่ีจะเขาถึงอานไฟลท่ีเก็บรหัสผาน
โดยตรงซ่ึงถูกเฝาระวังโดย Antivirus สวนใหญ มัลแวรใชวิธี Copy ไฟลและอาน
ขอมูลในไฟลดังกลาวแทน จะเห็นไดวาบัญชี Facebook ถือเปนหน่ึงในขอมูล
สําคัญท่ีผูประสงครายพยายามท่ีจะขโมย จึงจําเปนท่ีผูใชตองตระหนักถึง
ความเส่ียงและรูจักปองกัน Antivirus สามารถชวยปองกันมัลแวรไดในระดับหน่ึง 
ผูใชตองรูเทาทันการโจมตีและวิธีรับมือดวย เชน รูจักสังเกตความผิดปกติของ
อีเมลท่ีไดรับ หรือต้ังการยืนยันตัวตนแบบ 2 ข้ันตอน ซ่ึงชวยใหบัญชีมีความม่ันคง
ปลอดภัยมากข้ึน

(อานตอฉบับหนา...)
อางอิง
[1]-https://www.techtalkthai.com/which-data-big-tech-companies-collect-from-users/?fb-
clid=IwAR0yo4rLDqUGvXqJM3e-QPC6weQI5AJ23fgv25vF8vwHnw4utEN26rzNIu8
[2]-https://www.youtube.com/watch?v=oyxUMePk2IY
[3]-https://www.thaicert.or.th/newsbite/2019-08-05-01.html
[4]-https://www.enterpriseitpro.net/ransomware-attack-cripples-power-companys-en-
tire-network/

[5]-https://www.etda.or.th/download-publishing/97/
[6]-https://www.etda.or.th/download-publishing/131/
[7]-https://www.thaicert.or.th/downloads/fi les/Cyber_Threat_Alerts_2018.pdf

____________________
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การปฏิบัติการรวมกองทัพไทย
กองหลักนิยม ศูนยการสงครามทางอากาศ 

 ในฉบับที่ 73 ไดพูดถึงเรื่อง การวางแผนการปฏิบัติการรวม ซึ่งมีระบบการ
วางแผน ความเชื่อมโยง การออกแบบ และไดขยายความไปถึงกระบวนการใน
การวางแผนในรูปแบบตาง ๆ อีกทั้งกระบวนการแสวงขอตกลงใจรวมและการ
จัดทําแผนและคําส่ัง สําหรับในฉบับนี้จะไดกลาวถึงการควบคุมและการบังคับ
บัญชารวมวามีการปฏิบัติดําเนินการอยางไร

การควบคุมบังคับบัญชาและอํานวยการปฏิบัติการรวม
1. กลาวทั่วไป
 1.1  การบังคับบัญชา (Command) คือ อํานาจทีผู่บังคับบัญชาทางทหาร
ไดใชอยางถูกตองตามกฎหมายตอผูใตบังคับบัญชา
 1.2  การควบคุม (Control) คือ กระบวนการ หรือระบบที่ผูบังคับบัญชา
ใชในการวางแผนและสั่งการตกลงใจในการปฏิบัติการตาง ๆ และระบบที่ตอง
วางแผน อํานวยการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติการนัน้ ๆ  และการปฏบัิติการ
ยทุธใหบรรลุภารกิจ เก่ียวของกับการบูรณาการระบบ ระเบียบปฏบัิติ โครงสราง
การจัดหนวย กําลังพล ยุทธภัณฑ สิ่งอํานวยความสะดวก ขาวสาร เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคภารกิจระดับยุทธศาสตร ระดับยุทธการ และระดับยุทธวิธี
 1.3  การอํานวยการปฏิบัติการรวม (Joint Operations Management) 
คือ การบริหารจัดการของกองทัพในการกํากับดูแล ควบคุมบังคับบัญชา 
การปฏิบัติในภารกิจปองกันราชอาณาจักรและการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช
สงคราม ที่ตองมีการปฏิบัติการรวมระหวางเหลาทัพ รวมถึงดําเนินการรวมกับ
สวนราชการนอกกระทรวงกลาโหมดวย เพื่อเอาชนะทั้งภัยคุกคามแบบเดิม
ที่เปนขาศึกฝายตรงขามและภัยคุกคามรูปแบบใหม
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 1.4  การอํานวยการยุทธ (Combat Management) คือ การบริหาร
จัดการของกองบัญชาการในการกํากับดูแล ควบคุมบังคับบัญชา การปฏบิติัทาง
ทหารของหนวยรองใหเปนไปตามส่ังการ  เปนการกํากับดูแลการดําเนนิการตาม
แผนและคําสั่งทางทหาร ที่มีการใชกําลังกับภัยคุกคามที่เปนขาศึกฝายตรงขาม
2. รูปแบบการควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพไทย
 2.1 กองบัญชาการกองทัพไทย
  2.1.1 แนวความคิดในการปฏบัิติในปจจุบันมรีากฐานมาจากพระราช
บัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 โดยใชรูปแบบการ
ควบคุมบังคับบัญชาแบบแยกการและคงสิทธิในการยบัยัง้ (Decentralize and 
Veto) ซึ่งเปนการกระจายอํานาจให ศปก.เหลาทัพ มีเสรีในการวางแผนและ
ปฏิบัติ
  2.1.2 วางแผนกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานรวมกันมอบ
ภารกิจ กําหนด End – Way – Means ให ศปก.เหลาทัพอยางชัดเจน 
จะวางแผนใชกําลังที่มีหรือที่ไดรับการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติม
  2.1.3 ติดตามสถานการณอยางใกลชิดและคงอํานาจส่ังการในภาวะ
วิกฤต หากเห็นวาการปฏิบัติของเหลาทัพ/หนวยรอง ไมสอดคลองกับจังหวะ
การรบ (Operation Tempo) ในภาพรวมของแผน จะยบัยัง้ (Veto) การปฏบัิติ
ของเหลาทัพ/หนวยรองและปรับแผนใหเกิดการประสานสอดคลอง
  2.1.4 เมื่อสถานการณมีความรุนแรงจะปรับเปนการควบคุมแบบ
รวมการ (Centralize)
   1)  ในขั้นปกติ การปองกันชายแดน ศปก.ทบ.รับผิดชอบพื้นที่
ชายแดนและเพิม่เติมกําลังใหโดยจัดกําลังจากหนวยกําลังทีว่างแผนไวใหมาขึน้
ควบคุมทางยุทธการกับกองทัพบก แตไมไดจัดต้ังเปนกองกําลังเฉพาะกิจรวม 
เปนการปฏิบัติการรวมอยางจํากัดที่มีการควบคุมโดยผูบังคับบัญชาคนเดียว
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ในพ้ืนที่ปฏิบัติการศูนยปฏิบัติการเหลาทัพยังคงอํานวยการยุทธหนวยใน
เหลาทัพตนตามอํานาจที่ระบุไวในแผนปองกันประเทศและแผนเผชิญเหตุ
   2) ในขั้นตอบโต ซ่ึงจะมีการเขาปฏิบัติตอที่หมายจํากัด
นอกประเทศและจําเปนตองใชการปฏบัิติการรวมผูบังคับบัญชาการทหารสูงสุด/
ผูบัญชาการศูนยบัญชาการทางทหารจะเปนผูอํานวยการยทุธ ณ ศูนยบัญชาการ
ทางทหารและสั่งการผานศูนยปฏิบัติการเหลาทัพ
   3)  เมื่อสถานการณพัฒนาไปจนถึงขั้นปองกันประเทศ คณะ
ผูบัญชาการทหารจะทําการอํานวยการยุทธผานศูนยบัญชาการทางทหาร 
ซึง่จะเนนการปฏบัิติการรวมเพือ่ใหบรรลุเปาหมายตามทีกํ่าหนดในแผนปองกัน
ประเทศ มีการจัดทําเปาหมายรวม โดยวางแผนแบบรวมการเพื่อบูรณาการ
การปฏิบัติของศูนยปฏิบัติการเหลาทัพและกองกําลังเฉพาะกิจรวมที่จัดต้ังขึ้น
ทั้งหมดใหมีความประสานสอดคลองเก้ือกูลกันซึ่งจะตรงกับแนวทางท่ีวา 
คิดรวม วางแผนรวม ปฏิบัติการรวม
   4)  การใชกําลังของกองทัพไทยในแตละระดับตามแผนใน
ขั้นตนเปนการปฏิบัติทางยุทธวิธีของเหลาทัพ และใชการสนับสนุนจากอีก
เหลาทัพ และสุดทายเม่ือกองบัญชาการกองทัพไทยเขาควบคุมการปฏิบัติ
จะเปนการปฏิบัติการรวม โดยมีศูนยบัญชาการทางทหารเปนศูนยอํานวยการ
   5)  เมื่อพิจารณาใชวงรอบการบังคับบัญชา ซึ่งประกอบดวย 
การติดตามสถานการณ การประมาณสถานการณ การวางแผน การส่ังการ และ
การติดตามผลการปฏิบัติ ดังนั้น ไมวาจะอยูภายใตสถานการณระดับไหน 
ศูนยบัญชาการทางทหารจะตองติดตามสถานการณตลอดเวลา สวนเรื่อง
การวางแผนและสั่งการจะกระทําแบบแยกการในขั้นตน ๆ
 2.2  กองทัพบก
  2.2.1 การปฏิบัติการทางบก เปนการปฏิบัติการแบบขั้นตอน ใชการ
ปฏิบัติในระดับยุทธวิธีครองความไดเปรียบในระดับยุทธการ แลวเขาโจมตี
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จุดศูนยดุลฝายตรงขามเพื่อบรรลุเปาหมายทางยุทธศาสตร อยางไรก็ดี 
ดวยนโยบายทางการเมืองของไทยที่ไมเปนฝายรุกรานใครกอน กองทัพบก
จึงเนนการยดึครองพืน้ที ่ควบคุมภูมปิระเทศสําคัญ สรางความไดเปรยีบ เพือ่ใช
เปนประโยชนในการเจรจาตอรอง
  2.2.2  รูปแบบการควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพบกซึ่งมีโครงสราง
ขนาดใหญ ไดใหหนวยรองมีเสรีในการปฏิบัติ เพราะรูจักพื้นที่ปฏิบัติการใน
แนวหนา จึงใชแนวทางควบคุมบังคับบัญชาแบบแยกการและคงสิทธิในการ
ยับยั้ง (Decentralize and Veto) เชนเดียวกัน โดยกองทัพบกใชหลักนิยมการ
ควบคุมบังคับบัญชาเปนพื้นที่ (Area Command Concept) แบงมอบอํานาจ
ใหกองทัพภาคเปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติพื้นที่รับผิดชอบ และศูนยปฏิบัติการ
กองทัพบกกํากับดูแลการปฏิบัติในภาพรวม ซ่ึงยังคงอํานาจในการส่ังการไว
สําหรับกรณีที่มีความจําเปน ในขณะเดียวกันกองทัพภาคไดแบงมอบพื้นที่
รับผิดชอบใหกับกองกําลังปองกันชายแดนซึ่งจัดกําลังจากกองพลในพื้นที่
 2.3  กองทัพเรือ
  2.3.1  การปฏบัิติการทางเรอืไมมคีวามจําเปนตองยดึครองพืน้ทีเ่หมือน
การปฏิบัติการทางบก แตตองสามารถมีความเหนือกวาทางทะเลในพื้นที่และ
เวลาที่ตองการ เพื่อสรางสภาวะที่เก้ือกูลตอการจํากัดเสรีการปฏิบัติของฝาย
ตรงขาม บีบบังคับดวยการปดเสนทางคมนาคมทางทะเล เปนการสรางความ
ไดเปรียบของฝายเราในการเจรจาตอรอง
  2.3.2  รูปแบบการควบคุมบังคับบัญชา กองทัพเรือใชแนวทางควบคุม
บังคับบัญชาแบบแยกการและคงสิทธิในการยบัยัง้เชนเดียวกัน โดยใชหลักนยิม
การควบคุมบังคับบัญชาเปนพื้นที่ (Area Command Concept) แบงมอบ
อํานาจใหทัพเรือภาคเปน ผูกํากับดูแลการปฏิบัติ ซ่ึงมีผูบังคับการกองเรือใน
ทะเล และผูบัญชาการทัพเรือภาคเปนผูบัญชาการยุทธบริเวณในระดับยุทธวิธี 
และยุทธวิธี/ยุทธการ ตามลําดับโดยมีศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือกํากับดูแล
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การปฏิบัติ รวมทั้งจัดทําบัญชีเปาหมายทางทะเลในภาพรวม และคงอํานาจใน
การสั่งการไวสําหรับกรณีที่มีความจําเปน กรณีที่มีเหตุการณไมปกติ
  2.3.3 กองทัพเรอืจะมอบหมายใหหนวยทีเ่ขาถงึพืน้ทีก่อนรับผิดชอบ
เปนผูบัญชาการเหตุการณ (On-Scene Commander) ทั้งนี้เรือแตละลําถือวา
มกีารปฏบัิติทีใ่ชเครอืขายเปนศูนยกลางเพราะมรีะบบตรวจการณ ระบบควบคุม
บังคับบญัชา และระบบอาวธุในตนเอง การเชือ่มโยงขอมลูใชเครอืขายเชือ่มโยง
ทางยุทธวิธี แตละลําใชการสงสัญญาณโดยตรงเขาฝง รวมทั้งการสงขอมูล
ระหวางเรือดวยการจัดและแบงมอบอยางชัดเจน
3. รูปแบบการอํานวยการปฏิบัติการรวมของกองทัพไทย
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 กําหนด
ใหศูนยบัญชาการทางทหารมีหนาที่ควบคุม อํานวยการ และสั่งการศูนยปฏิบัติ
การเหลาทัพ ดังนี้
 3.1 การอํานวยการปฏิบัติการรวมในพื้นท่ีการรบ เปนการประสาน
สอดคลองการปฏิบัติการรวมระหวางเหลาทัพในพื้นที่การยุทธรวมโดยคงแนว
ความคิดของการบังคับบัญชาเปนพืน้ทีเ่อาไว ใหผูทีม่อํีานาจสูงสุดในพืน้ทีป่ฏบัิติ
การสามารถมองเห็นภาพสนามรบไดทุกมิติ เพื่อใหสามารถบูรณาการความ
พยายามของทุกสวน ใหตอบสนองวัตถุประสงคทางทหารไดในทิศทางเดียวกัน
ได ซึ่งจะตองมีการบูรณาการระบบควบคุมบังคับบัญชาของหนวยกําลังรบ
ที่ปฏิบัติการรวมใหสามารถแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกันได ในขณะที่
ศูนยบัญชาการทางทหารและศูนยปฏิบัติการเหลาทัพยังคงสามารถติดตาม
สถานการณไดแบบ Real Time หรือ Near Real Time
  อยางไรก็ดี ในบริบทของกองทัพไทยนั้น การปฏิบัติการรวมแบบเต็ม
รูปแบบในพ้ืนที่การรบกระทําไดอยางจํากัด เพราะบางเหลาทัพใชการควบคุม
แบบรวมการ ดังนัน้ การประสานแผนจึงเกิดทีส่วนกลางมากกวาทีจ่ะเกิดโดยตรง
ในพืน้ทีก่ารรบ ซึง่มกีารใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในระบบควบคุม
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บังคับบัญชาชดเชยขอจํากัดเหลานี้
 3.2 การอาํนวยการปฏบิตักิารรวมในกองบัญชาการ ระบบทีใ่ชในปจจุบัน 
ศูนยบัญชาการทางทหารใชวงรอบการอํานวยการปฏบิติัเปนกลไกควบคุมกํากับ
ดูแล ซึ่งมีความแตกตางกันไปตามระดับสถานการณ ภารกิจ และบุคลากรที่มี

การออกแบบ การวางแผน และการอํานวยการ
ในวงรอบการบังคับบัญชา ศูนยบัญชาการทางทหาร

วงรอบการควบคุมบังคับบัญชาและการอํานวยการยุทธรวมของกองทัพไทย
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ระดับความรับผิดชอบการควบคุมบังคับบัญชา

 ระดับความรับผิดชอบการควบคุมบังคับบัญชา และการอํานวยการยุทธรวมของกองทัพไทย
 3.3 จังหวะการปฏิบัติในการอํานวยการปฏิบัติการรวม (Operations 
Rhythm) การอํานวยการปฏิบัติของกองบัญชาการ มีการกํากับดูแลโดยใช
วงรอบการอํานวยการปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.3.1  โครงสรางควรจัดตามกลไกของฟงกชันในการรบรวม (Joint 
War Fighting Functions) เปนหลัก โดยอาจแยกตามสายงานฝายตาง ๆ 
ตามโครงสรางศูนยบัญชาการทางทหาร
  3.3.2  กลไกสําคัญในการสรางความประสานสอดคลองของแตละ
ฟงกชนั คือ ตองทาํใหมกีารประสานขามสายงาน (Cross Functional Element: 
CFE) ในรปูแบบของ Board, Bureau, Cells, Centers, and Working Groups 

คณะรัฐมนตรี

สภาความมั่นคงแหงชาติ

กองทัพไทย
ศูนยบัญชาการทางทหาร

กองทัพบก/
ศูนยปฏิบััติการ

กองทัพบก

กองทัพเรือ/
ศูนยปฏิบัติการ

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ/
ศูนยปฏิบัติการ
กองทัพอากาศ

กองกําลัง
เฉพาะกิจรวม

หนวยงานความมั่นคงอื่น ๆ

กองหนุน

กองทัพภาค

กองทัพบก/
ศูนยปฏิบััติการ

กองทัพบก

กองทัพเรือ

กองเรือปฏิบัติการ

กําลังนาวิกโยธิน

หนวยเรือรักษา
ความสงบเรียบรอย
ตามลําแมน้ําโขง

หนวยบิน กองกําลัง
รบพิเศษรวม

ระดับยุทธศาสตรชาติ

ระดับยุทธศาสตรทหาร
ยุทธศาสตรบริเวณ

ระดับ
ยุทธกา

ระดับ
ยุทธวิธี
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(B2C2WG) ซึง่เปนการนาํฝายเสนาธิการ จากแตละสายงานรวมถงึผูทีเ่ก่ียวของ
มาประชุมรวมกันในเรื่องที่จําเปน แลกเปล่ียนขอมูลที่เก่ียวของใหทุกสวน
รับทราบแผนงานของสายอ่ืน มีความเขาใจวัตถุประสงคการทํางานของหนวย
อ่ืน พิจารณาวาสามารถสนับสนุนกันไดอยางไร ไมใชตางฝายตางทําแลวไม
สอดคลองกัน ทําใหเกิดบรรยากาศการทํางานเปนทีม รวมมือกัน ประสานกัน 
ซึ่งเปนแนวทางการทํางานของ Integrated Operations ที่กอใหเกิดเอกภาพ
แหงความพยายาม
  3.3.3  B2C2WG เปนเครือ่งมอืทีเ่สนาธิการ (สนบัสนนุโดยฝายยทุธการ) 
จัดทําข้ึนใชสําหรับการอํานวยการยุทธ มีวัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลที่สําคัญ
นําเสนอตามวงรอบการปฏิบัติในศูนยบัญชาการทางทหาร ทั้งนี้ประเภทและ
จํานวน B2C2WG กําหนดจากสภาวะแวดลอมที่จะเปน Input เพื่อการ
ตัดสินใจ ดังนัน้จึงไมสามารถกําหนดไดตายตัว และสามารถปรบัเปล่ียนไดตลอด
เวลาตามความเหมาะสม ฝายยุทธการรับผิดชอบในการกําหนดกลุม B2C2WG 
และวงรอบการปฏิบัติประจําวัน ซ่ึงตองพจิารณาใหเหมาะสม เนือ่งจากกระทบ
จํานวนฝายเสนาธิการทีเ่ขาประชมุ หองประชมุ เครือ่งมอื และระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
  3.3.4  เน่ืองจากการปฏิบัติการของกองบัญชาการรบรวม ปกติจะทํางาน
กันเปนฟงก ชันตาม War Fight ing Funct ions ซ่ึงประกอบดวย
การเคล่ือนท่ีและการดําเนินกลยุทธ (Movement and Maneuver) 
การยิง (Fires) การดํารงสภาพ (Sustainment) การขาว (Intelligence) 
การพิทักษหนวย (Protection) การบังคับบัญชา (Mission Command) 
ซ่ึงการทํางานแบบฟงกชันจะมีการประสานขามสายงานโดยธรรมชาติ 
เปนการสนับสนุนการจัด Cross Functional Element ในวงรอบการปฏิบัติ
ประจําวันอยางไรก็ดีกองทัพไทยยังไมคุนเคยกับระบบน้ี จึงอาจพิจารณาประยุกต
ใชเปนตามสายงานการจัดก็ได
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  3.3.5  กลไกในการประชมุบูรณาการขามสายงานดังกลาว กําหนดเปน
รายละเอียดการปฏิบัติประจําวันของศูนยบัญชาการทางทหาร มีการจัดระบบ
ดวยวงรอบการอํานวยการปฏิบัติ (Operations Rhythm)/วงรอบการอํานวย
การยุทธ (Battle Rhythm) ซึ่งเปนระบบการบริหารจัดการประชุมใหเกิด
การประสานสอดคลอง ดวยการประชุมของผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการ
ตามลําดับเวลาท่ีกําหนด ชวงบริหารเวลาการปฏิบัติของแตละ CFE 
ใหเหมาะสม จดัลําดับความตอเนือ่งของแตละการประชุม ชวยใหฝายเสนาธิการ
แตละสายมีขอมูลที่เพียงพอตอการกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพื่อ
นาํเสนอตอผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาก็จะมขีอมลูทีเ่พยีงพอสําหรบัการตัดสิน
ใจในเรื่องตาง ๆ ชวยใหการปฏิบัติบรรลุภารกิจวงรอบการอํานวยการยุทธ 
จะชวยให War fi ghting Functions มีความประสานสอดคลองกัน เปนกลไก
หลักในการทําใหทุกฝายมองเห็นภาพของการปฏิบัติงานในสนามรบเหมือนกัน 
สนบัสนนุวงรอบการตดัสนิใจของผูบงัคับบญัชาไดเปนอยางด ีโดยการทาํงานที่
มีการประสานขามสายงาน 

การทํางานแบบ
ตางฝายตางทํากับ
การทํางานที่มีการ

ประสานขาม
สายงาน
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ทย  3.3.6 วงรอบการอํานวยการปฏิบัติการรวมมีศูนยกลางอยูที่การ

วางแผนการปฏิบัติ เปนจุดรวมที่ผูบังคับบัญชาใชในการออกแผนและแนวทาง
การปฏิบัติทั้งหมด เปนจุดเริ่มการไหลเวียนของขอมูลระหวางฝายตาง ๆ โดยมี 
CFE ประสานสอดคลองการวางแผนทั้งการวางแผนสําหรับการปฏิบัติการใน
ปจจุบัน (Current Operations) และการวางแผนอนาคต (Future Plans)
  3.3.7  การอํานวยการปฏิบัติการรวมภารกิจที่ไมใชสงคราม (เวน)
  3.3.8 การอํานวยการยุทธจะกําหนดวงรอบการอํานวยการปฏิบัติ 
(Operations Rhythm) ใหเปนวงรอบการทํางานที่ตอเนื่องอันจะชวยให
ฝายเสนาธิการสามารถตอบสนองวงรอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชาได
ทันเวลา โดยตองสรางความสัมพันธของขอมูลนําเขา (Input) และผลที่ไดรับ 
(Output) ของแตละ CFE ใหชวยสนับสนุนการตัดสินใจของผูบังคับบัญชาดวย
กลไกในการประสานงานในศูนยบัญชาการทางทหาร
   1)  การประชุมติดตามสถานการณประจําวัน (Morning Brief : 
MB)/การบรรยายสรุปสถานการณประจําวัน (Commander Update Brief : 
CUB)
   2)  คณะทํางานปฏิบัติการขาวสารรวม (Joint Information 
Operation Working Group : JIOWG)
   3)  คณะทํางานประเมินผลการปฏิบัติรวม (Joint Campaign 
Assessment Working Group : JCAWG)
   4)  คณะวางแผนรวม (Joint Planning Group : JPG)
   5)  คณะกรรมการพจิารณากําหนดเปาหมายรวม (Joint Fires 
and Effect Board : JFEB) และคณะอนุกรรมการจัดทําและพัฒนาบัญชี
เปาหมายรวม (Joint Fires and Effect Working Group : JFEWG)
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   6)  คณะทํางานรวบรวมขาวสารรวม (Joint Collection 
Management Working Group : JCMWG)
   7)  คณะทํางานประสานการสนับสนุนรวม (Joint Support 
Coordination Working Group : JSCWG)
   8)  คณะทํางานปฏิบัติการกิจการพลเรือนรวม (Joint Civil 
Military Operations Working Group : JCMOWG)
   9)  การประชุมสั่งการ (Commander Decision Brief : CDB)

กลไกการประสานขามสายงาน
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4. การบรรยายสรุปสถานการณประจําวัน (Commander Update Brief : 
CUB) (Morning Brief)
 4.1 สถานการณในระดับ 1 และ 2 เปนการประชุมประจําวันหรือประจํา
สัปดาห มีวัตถุประสงคเพื่อรายงานเหตุการณสําคัญในวงรอบที่ผานมาให
ผูบังคับบัญชาทราบ
 4.2 สถานการณในระดับ 3 และ 4 เปนการบรรยายสรุปทุกเชาให
ผูบัญชาการทหารสูงสุดและคณะผูบัญชาการทหาร ไดทราบถงึสถานการณลาสุด
และความคืบหนาของการปฏิบัติในรอบวันท่ีผานมา เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน
การตัดสินใจ การบรรยายไมควรใชเวลามาก เพราะผูบังคับบัญชาไมไดตองการ
ทราบ Information แตตองการ Knowledge ที่กลั่นกรองมาแลว การประชุม
เปนการบรรยายทางทหารทัว่ไป กลาวถงึการปฏบัิติของฝายตรงขาม การปฏบัิติ
ดานยุทธการของฝายเราและการชวยรบ หลังจากนั้นผูบังคับบัญชาจะมอบ
แนวทางการปฏิบัติใหฝายเสนาธิการรวมและเหลาทัพ
5. การประชุมสั่งการ (Commander Decision Brief : CDB)
 5.1 เปนการประชมุทีสํ่าคัญในชวงเยน็ของแตละวัน โดยมผูีบัญชาการทหาร
สูงสุดเปนประธาน วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความกาวหนาการปฏิบัติตาม
แผน กําหนดแนวทางการปฏบัิติของฝายเราในหวงเวลาตอไป และใหหนวยรอง
ไดนําเสนอขอขัดของ เพ่ือนําไปปรับปรุงแผนใหเหมาะสมตอสถานการณและ
จะไดรับทราบแนวทางของผูบังคับบัญชา (Commander Guidance)
 5.2 การประชุมจะเตรียมโดยคณะวางแผนรวม (JPG) นําเสนอเฉพาะ
เรื่องสําคัญใหผูบังคับบัญชาพิจารณา เชน การประเมินความสําเร็จของฝายเรา
ตามแผน ปญหาการบูรณาการใชพลังอํานาจแหงชาติสนับสนุนการปฏิบัติ
ทางทหาร เรื่องที่ตองการใหผูบังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจเมื่อถึงจุดตกลงใจ 
(Commander Decision Point : CDP) เรื่องการกําหนด Initial Directive       
ใหเหลาทัพ การกําหนดหวงเวลาสําหรับเปล่ียนขั้นการปฏิบัติ (Phase) 
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การวิเคราะหทรัพยากรที่ไมเพียงพอและแนวทางแกไขในระยะเวลาที่เหลือ 
การแกไขปญหาขอขัดของใหหนวยรอง เปนตน
6. คณะทํางานปฏิบัติการขาวสารรวม (Joint Information Operation 
Working Group : JIOWG)
 6.1 การปฏิบัติการขาวสารเปนส่ิงสําคัญมากในปจจุบันเพราะเปนการใช 
Soft Power เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช Hard Power ใหบรรลุ
วัตถปุระสงคทีต่องการ ทัง้นี ้ในโครงสรางปจจุบันของศูนยบัญชาการทางทหาร 
มีแผนกปฏิบัติการขาวสาร (IO  Cell) ซึ่งประกอบดวย ผูแทนจากฝายยุทธการ 
ฝายการขาว ฝายกิจการพลเรือน ฝายสื่อสาร และฝายกิจการชายแดนปฏิบัติ
งานรวมกัน โดยมีฝายยุทธการเปนผูรับผิดชอบ ทางฝายอํานวยการมีหนาที่
ประสานสอดคลองกิจกรรม IO ทั้งปวง ตลอดกระบวนการปฏิบัติการ รวมทั้ง
การกําหนดเปาหมาย IO ประสานงานและประกันความสอดคลองของ
วัตถปุระสงค IO กับกิจกรรมระหวางหนวยเหนอืและหนวยรอง ซึง่จะชวยสราง
สภาวะท่ีเก้ือกูลในมติิขาวสาร (Information Domain) เพ่ือสนบัสนนุการปฏบัิติ
ทางทหารต้ังแตสภาวะปกติ ซ่ึงจะชวยใหการปฏบัิติงานในภาพรวมของกองทัพ
ไทยไดรับการสนับสนุนจากประชาชน ทั้งในและนอกประเทศ เปนการสราง
ความชอบธรรมในการปฏบัิติของฝายทหาร นอกจากนี ้การทีร่ปูแบบการปฏบัิติ
การขาวสารมีความออนตัว มีวัตถุประสงคที่หลากหลาย ในสภาวะวิกฤตก็
สามารถใชเพือ่ทาํลายจดุศูนยดุลในระดับยทุธศาสตรของฝายตรงขามทีจั่บตอง
ไมได (Intangible Target) ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจส่ังการกองทัพ 
รวมทั้งสามารถใชเปนเครื่องมือในการปรับทัศนคติของประชาชนฝายเราและ
ฝายตรงขาม เพือ่ใหเก้ือหนนุการปฏบัิติของฝายเราดวย ซึง่อาจกลาวอีกนยัหน่ึง
ไดวา  Information Operation ก็คือ Perception Operation นั่นเอง
 6.2 การปฏิบัติการขาวสารรวมตองมีการประสานงานขามสาย เพื่อใหการ
ปฏิบัติการขาวสารเชิงรับและเชิงรุกรองรับความตองการทางยุทธการได และ
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ตองสอดคลองกับการสื่อสารระดับยุทธศาสตร (Strategic Communication) 
ที่เปนการดําเนินการในระดับรัฐบาลดวย ทั้งนี้ จะมีการต้ังคณะทํางานปฏิบัติ
การขาวสาร (Information Operations Working Group : IOWG) เปนที่รวม
เจาหนาที่แผนก IO ของศูนยบัญชาการทางทหารและจากหนวยเหนือ 
หนวยรองและหนวยทีเ่ก่ียวของ โดยในภาพรวมกระบวนการปฏบัิติการขาวสาร 
นัน้ มกัจะประกอบไปดวยผูเก่ียวของอยางนอย 3 ระดับคือ ระดับผูมอบนโยบาย 
(ผูบังคับบัญชา) ระดับผูวางแผน (ฝายอํานวยการ) และระดับผูปฏบัิติการ (หนวย
ปฏิบัติ)
 6.3 คณะทํางาน (IOWG) จะตองกําหนด Target Audience วัตถุประสงค 
แนวคิด Theme ขอความ (Message) โดยมีเครื่องมือประกอบดวย
  6.3.1 การปฏิบัติหลัก 5 ประการ ไดแก การปฏิบัติการจิตวิทยา 
(Psychological Operation : PSYOP) การลวงทางทหาร (Military 
Deception : MILDEC) การรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติการ (Operation 
Security : OPSEC) สงครามอิเล็กทรอนิกส (Electronic Warfare : EW) 
การปฏบัิติตอเครือขายคอมพวิเตอร (Computer Network Operations : CNO)
  6.3.2 การปฏิบัติการสนับสนุน 5 ประการ ไดแก การประกันขาวสาร 
(Information Assurance : IA) การรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ (Physical 
Security) การโจมตีทางวัตถุ (Physical Attack) การตอตานขาวกรอง (Counter 
intelligence : CI) และการถายภาพการรบ (Combat Camera : COMCAM)
  6.3.3 การปฏิบัติที่เก่ียวของ 3 ประการ ไดแก การประชาสัมพันธ 
(Public Affairs : PA) กิจการพลเรือน (Civil-Military Operations : CMO) 
และกลาโหมสนับสนุนตอการทูตสาธารณะ (Defense Support to Public 
Diplomacy : DSPD)

(อานตอฉบับหนา...)
____________________
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.สุพจน  เตาทอง ผอ.ศกอ.เขารวมการจัดงานครบ 50 ป เฮลิคอปเตอร
แบบที่ 6 (UH-1H) ประจําการในกองทัพอากาศ 

ณ ฝูงบิน 203 กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
โดยมี พล.อ.อ.ชัยพฤกษ  ดิษยะศริน ผบ.ทอ.เปนประธาน

พล.อ.ต.สุพจน  เตาทอง ผอ.ศกอ.เขารวมการประชุมสัมมนาการสื่อสาร
ยุทธศาสตร เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ประจําป 2562 

ณ หองบรรยาย ทอ. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
โดยมี พล.อ.อ.ชัยพฤกษ  ดิษยะศริน ผบ.ทอ.เปนประธาน
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

น.อ.กฤษฎา  ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ.เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ 74

ณ หองประชุมยอย ศกอ. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
 

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ.นําขาราชการ พนักงานราชการ 
และทหารกองประจําการ ศกอ. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย คร้ังท่ี 2 ประจําป 2562 

ณ อาคาร ศกอ. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
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