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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.สุธี  รักชาติ 
 น.อ.กุศล ขันธสอาด

เลขานกุาร
 น.อ.อภชิาต ินาถนติธิาดา เลขานกุาร
 น.อ.สาํราญ  ชอบใจ ผูชวยเลขานกุาร

บรรณาธกิาร         พล.อ.ต.สุพุจน  เตาทอง
ผูชวยบรรณาธกิาร น.อ.สธุ ี รกัชาติ   
                         น.อ.กุศล ขันธสอาด

ประจาํกองบรรณาธกิาร
น.อ.กฤศนนิ จนัทนา  น.อ.พเิชษฐ เกษม
น.อ.เอกชัย  จาํปาปน น.อ.พรีวสั ใจหวงั  
น.ท.หญงิ อรุณ ีผาดไธสง น.ท.ถาวร อรญัญะ  
น.ท.นรากร นอยสวุรรณ  
พ.อ.อ.นพดล กานสนัเทียะ 
จ.อ.วฒุชิยั  ยนืยาว 
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บทบรรณาธิการ

 สวัสดีครับทานผูอานวารสาร
การสงครามทางอากาศทุกทาน
 วารสารการสงครามทางอากาศฉบับน้ี 
เปนฉบับท่ี 75 ซ่ึงเปนปท่ี 20 ท่ีเร่ิมจัดสรางวารสาร
ข้ึนมา หนาปกเปนภาพของ พล.อ.อ.มานัต วงษวาทย 
ผบ.ทอ.ซ่ึงทานไดใหขอปฏิบัติในนโยบาย ผบ.ทอ.
ประจําป พ.ศ.2563 เก่ียวกับ 6 ส่ิงท่ีกําลังพล ทอ.
ทุกนายตองมี เพ่ือรวมกันพัฒนาและขับเคล่ือน
กองทัพอากาศกาวสูกองทัพอากาศช้ันนําในภูมิภาค 
อยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย ความฉลาด, ความ
คิดสรางสรรค, คุณธรรมจริยธรรม, ความมีวินัย, 
ความขยันหม่ันเพียร และ จิตวิญญาณความเปน
ทหารและความจงรักภักดี  ซ่ึงขอปฏิบัติทุกรายการ
น้ัน คณก.จัดทําวารสารการสงครามทางอากาศ และ
บุคลากรของศูนยการสงครามทางอากาศทุกคน 
ไดนอมนํามาเปนหลักในการปฏิบัติงาน และการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน สําหรับบทความในฉบับน้ี
ประกอบดวย 5 บทความ บทความแรก เร่ือง 

“เคร่ืองบินขับไลแบบท่ี 18 ข/ค (F-5TH) และ

อากาศยานไรคนขับแบบ RTAF U1” เปนบทความ
รําลึกถึงความทรงจําในโอกาสท่ี ผบ.ทอ.เปนประธาน
บรรจุเขาประจําการ บ.สองแบบน้ันเม่ือเดือน 
พฤศจิกายน 2562 ท่ีผานมา บทความท่ีสองเร่ือง 
"Big Data" จะกลาวถึงเทคโนโลยีการเก็บรวมขอมูล
ขนาดใหญท่ีสําคัญในปจจุบันเปนตอนแรก และจะ
นําเสนอตอนท่ี 2, 3 ... ตามมาในฉบับตอ ๆ ไป 
บทความท่ี 3, 4, 5 เร่ือง “การปฏิบัติการรวมกองทัพ
ไทย”, "สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร" และ "มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา" 
ซ่ึงท้ังสามบทความเปนตอนท่ีตอจากฉบับท่ี 74 
และยังคงมีเน้ือหาท่ีนาสนใจเหมือนเดิม

 

 

 สุดทายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป น
อยางยิ่งวา บทความท่ีได นําเสนอในวารสารฯ 
ฉบับนี้ คงเปนประโยชนต อท านผูอ านทั้งหลาย 
และขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาใหความสนใจ
ติดตามวารสารฯ ของเราตลอดมา หากมีขอติชม
หรือขอเสนอแนะใด ๆ ทางกองบรรณาธิการยินดี
ที่จะรับฟงความคิดเห็น และพรอมที่จะพิจารณา
และดําเนินการปรับปรุงอยางเต็มความสามารถ
เพือ่พฒันาคณุภาพของวารสารฯ และบทความใหดี
ยิ่งขึ้นตรงตามความตองการของทุกทาน

  บรรณาธิการ

สารบัญ
เคร่ืองบินขับไลแบบท่ี 18 ข/ค (F-5TH)   3

และอากาศยานไรคนขับแบบ RTAF U1

Big Data                                    13  

การปฏิบัติการรวมกองทัพไทย           31

สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัย   43 
ไซเบอร

มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา     59
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เคร่ืองบินขับไลแบบท่ี 18 ข/ค (F-5TH)

และอากาศยานไรคนขับแบบ RTAF U1 

ศูนยการสงครามทางอากาศ

 พล.อ.อ.มานัต วงษวาทย ผบ.ทอ.เปนประธานในพิธีบรรจุประจําการ

เครื่องบินขับไล แบบที่ 18 ข/ค หรือเครื่องบินแบบ F-5TH และอากาศยาน

ไรคนขับแบบ RTAF U1 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ทาอากาศยานทหาร 2 

กองบิน 6 ดอนเมือง 

 กองทัพอากาศมีวิสัยทัศนท่ีจะเปนกองทัพอากาศช้ันนําในภูมิภาค 

ดวยการพัฒนาขีดความสามารถท้ัง 3 มิติ ไดแก มิติทางอากาศ มิติไซเบอร 

และมิติอวกาศ โดยเนนวางรากฐานการพัฒนาในทุก ๆ ดาน รวมถึงการสราง

ความรวมมือกับสรรพกําลังของชาติทุกภาคสวน ในการพัฒนากําลังของ

กองทัพอากาศ และการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ตามยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป ซ่ึงจะทําใหกองทัพอากาศสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
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และย่ังยืน กองทัพอากาศตระหนักถึงการใชขีดความสามารถในการปองกันประเทศ

อยางมีประสิทธิภาพตามโครงสรางกําลังรบ ภายใตกรอบงบประมาณของกองทัพ

อากาศท่ีมีอยูอยางจํากัด 

 ซ่ึงกองทัพอากาศ ไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางอากาศยาน และเพ่ิมขีด

ความสามารถของเคร่ืองบินแบบ F-5TH จํานวนท้ังส้ิน 14 เคร่ือง โดยปรับปรุง 

ติดต้ังอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และระบบ Avionics ที่ทันสมัย ระบบปองกัน

ตนเอง ระบบเรดารใหม เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการตรวจจับเปาหมาย รวมถงึ

การเพิ่มขีดความสามารถในการใชอาวุธสมัยใหม ที่มีความแมนยําสูงและ

ระยะยิงไกล อีกทั้งยังมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปน

ศูนยกลาง (Network Centric Operation) ระบบเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี 

(Tactical Data Link) เพื่อรองรับการใชงานระบบเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี 

(Link-T) เทียบเทาเครื่องบินขับไลแบบที่ 20/ก หรือเครื่องบินแบบ JAS-39 

GRIPEN C/D ในยุค 4.5   
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 นอกจากน้ีกองทัพอากาศยังไดรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมภายใน

ประเทศในการสนับสนุน และรวมมือกันผลิตอากาศยานไรคนขับแบบ RTAF U1 

จํานวน 17 เคร่ือง ซ่ึงไดรับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน รวมถึง

ขอกําหนดความสมควรเดินอากาศสากล โดยสามารถปฏิบัติภารกิจไดตอเน่ือง 

8 ช่ัวโมง ในรัศมีปฏิบัติการ 100 กิโลเมตร และสามารถว่ิงข้ึน และรอนลง

สนามบินดวยระบบอัตโนมัติ มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติการ

ทางทหาร และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

 โดยพิธีบรรจุอากาศยานทั้ง 2 แบบ เขาประจําการ ในวันนั้นถือเปน

ประวัติศาสตรกาวสําคัญของกองทัพอากาศ ในการดําเนินการตามแนวทาง

การพึ่งพาตนเอง การระดมสรรพกําลังความรวมมือของชาติ ทุกภาคสวน และ

การใชบคุลากรของกองทพัอากาศในการดําเนนิการเปนสวนใหญ ทาํใหบคุลากร

ดังกลาวสามารถเขาถึงและไดรับการถายทอดเทคโนโลยีโดยตรง ซึ่งทําให

สามารถนําวิทยาการดังกลาวมาประยุกต พัฒนา และตอยอดเทคโนโลยีกําลัง
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ทางอากาศ ทําใหกองทัพอากาศมขีีดความสามารถสงูขึน้ในการปองกนัประเทศ 

และสามารถเผชิญภยัคกุคามไดในทกุรปูแบบ เพือ่เปนกองทพัอากาศทีส่ามารถ

ปฏิบัติภารกิจไดอยางชาญฉลาดและมีความยั่งยืน รวมถึงเพื่อสรางความเขาใจ

เก่ียวกับแนวคิดในการจัดหา พรอมการพัฒนาใหกับประชาชนและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อรวมกันพัฒนาและขับเคล่ือนกองทัพอากาศ

ใหกาวสูกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค “One of the Best Air Forces in 

ASEAN” และการพัฒนากองทัพอากาศภายใตการพึ่งพาตนเองไดใน

อนาคตอยางเปนรูปธรรม เครื่องบินขับไลแบบ F-5E/F ของกองทัพอากาศ 

เปน บ.ขับไลในยุคที่ 3 ที่ผลิตออกมาในยุคทศวรรษที่ 70 มีขีดความสามารถ

จํากัด ไมสามารถใชอาวุธไกลเกินระยะสายตา ประกอบกับมีเทคโนโลยีลาสมัย 

ไมสามารถเผชิญกับภัยคุกคามในปจจุบันได การปรับปรุงขีดความสามารถ

ของ บ.ท่ีมีใชงานอยูใหมีสมรรถนะสูงข้ึน จึงเปนทางเลือกหน่ึงของ ทอ.ในการดํารง

ขีดความสามารถในการปองกันประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง

 นอกจากนัน้ในขาวสารบนเฟซบุกเพจ กองทพัอากาศไทย Royal Thai 

Air Force ยงัไดเผยถงึความสาํเรจ็ของโครงการการปรบัปรงุ F-5TH ในป 2562 
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ภายใตแนวทางการพึ่งพาตนเอง ใชงบประมาณที่มีจํากัดอยางคุมคาเพื่อเพ่ิม

ขีดความสามารถในการใชระบบอาวุธสมัยใหมที่มีความแมนยําสูง มีระยะ

ยิงไกล รวมท้ังติดตั้งระบบเรดารท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจจับเปาหมาย

เพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจ และเตรียมการติดตั้งระบบเชื่อมโยงขอมูลทาง

ยุทธวิธี (Tactical Data Link) เพื่อใชงานรวมกับเครื่องบินขับไลอเนกประสงค

สมรรถนะสูงแบบอื่น ๆ  ของ ทอ.และระบบปองกันทางอากาศของ ทอ.ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ โดยจะตองคํานึงถึงการสงกําลัง และซอมบํารุงตลอดอายุ

การใชงานของเคร่ืองบินท่ีไดรับการปรับปรุงดังกลาวหรืออยางนอย 15 ป 

หลังการปรับปรุงแลวเสร็จ

พล.อ.อ.มานัต วงษวาทย 

ผบ.ทอ.ทําการบิน

กับเครื่องบินแบบ 

บ.ข.18 ข/ค (F-5TH) 
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รายละเอียดของการปรับปรุง F-5TH

 - Mission Computer (MC) สามารถประมวลผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และติดตั้งซอฟตแวรที ่ทันสมัย 

 - มีระบบแสดงขอมูล Color Moving Map บนจอ Horizontal 

Situation Display รวมทั้งติดตั ้งจอภายในหองนักบิน แบบ Multi 

Function Color Display (MFCD) จํานวน 2 จอ

 -  ติ ดตั้ ง เครื่ อ งรับ -ส งวิทยุ  ใหมี ระบบปองกันการรบกวน

ทางอิเล็กทรอนิกส (ECCM) แบบ HAVE QUICK II

 - ปรับปรุง Head Up Display (HUD) และติดตั้ง Up Front Control 

Panel (UFCP)

 - ติดตั้งระบบ Digital Video and Data Recorder (DVDR) สามารถ

บันทึกภาพและเสียง รวมทั้งมีระบบบรรยายสรุปหลังการบิน (Debriefi ng 

System)
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 - ปรับปรุงระบบไฟฟาและระบบ Environment Control System 

(ECS) ของ บ.รวมทั้งระบบอื่นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงขีดความสามารถ

ระบบอาวุธของ F-5TH

 - สามารถใชงานระบบอาวุธนําวิถีอากาศสูอากาศ ที่ทันสมัยในระยะ

สายตา (Within Visual Range) ที่ ทอ.มีใชงานในปจจุบัน อาทิ AIM-9 

Sidewinder ของสหรัฐฯ PYTHON-4 ของอิสราเอล และ IRIS-T ของเยอรมนี 

อีกท้ังติดตั้งซอฟตแวรอาวุธนําวิถีอากาศสูอากาศ ระยะไกลเกินสายตา 

(Beyond Visual Range) แบบ Derby ของอิสราเอล ไวสําหรับรองรับ

การใชงานในอนาคต

 - ติดต้ังอุปกรณใหรองรับการใชงานกระเปาะนําทางและชี้เปา 

(Navigator/Targeting Pod) ซึ่ง ทอ.มีการใชงานอยูในปจจุบัน

 - สามารถใชงานระบบอาวุธที่ ทอ.มีใชงานในปจจุบัน และจะจัดหา

ในอนาคตได 

 - ระบบปองกันตนเองโดยติดตั้งระบบ Electronics Warfare 

ที่ทันสมัย ซึ่งประกอบดวย อุปกรณ Radar Warning Receiver (RWR) และ 

Countermeasure Dispenser System จําพวก แผนสะทอนคลื่นเรดารและ 

fl ares เพื่อลวงระบบนําวิถีของขีปนาวุธตอตานอากาศยาน

Data Link

 - ติดตั้งระบบเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link : TDL) 

แบบ Link - T ที่สามารถใชงานในระบบบัญชาการและควบคุมหรือใชในระบบ

การปฏิบัติการทางอากาศของ ทอ.

 - ติดต้ังระบบ Embedded GPS/INS แบบ Fiber Optic Gyro 

พรอมดวย GPS Antenna เพื่อความถูกตองและแมนยําในการเดินอากาศ
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Radar

 - ติดตั้งระบบเรดารที่ทันสมัย โดยมีขีดความสามารถตรวจจับ

เปาหมายระยะไกล สามารถตรวจจับเปาหมายที่เปน บ.ขับไล ไดระยะทาง

ไมตํากวา 40 ไมลทะเล รวมทั้งสนับสนุนใชงานระบบอาวุธสมัยใหมและ

มีขีดความสามารถในการใช Synthetic Aperture Radar (SAR)

F-5E/F : Generation

 ปจจุบันเครื่องบินขับไลทั่วโลกสวนใหญอยูในยุค 4 ถึง 5 แต F-5E/F 

Tiger II ของ ทอ.ไทยจัดอยูในยุค 3 ซึ่งมีขีดความสามารถจํากัด ไมพรอมรับ

กับภัยคุกคาม โดยเมื่ออัพเกรดจะมีระบบอาวุธเทียบเทาเครื่องบินขับไล

ในยุค 4.5 ที่มีระบบเรดารระยะไกล และระบบอาวุธระยะไกลเกินสายตา 

ตลอดจนระบบ Data Link ดั่งเชน F-16A/B ที่ไดรับการ Mid-Life Upgrade 

ซึ่งปจจุบันประจําการอยูในกองทัพอากาศไทย 

ดานการฝกอบรม

 นอกจากการ Upgrade อากาศยานแลว กองทัพอากาศไทยยังเห็น

ความสําคัญของบุคลากร ที่ตองปฏิบัติงานรวมกับอากาศยานทั้งนักบินและเจา

หนาที่ภาคพื้น จึงไดมีการจัดอบรมหลักสูตรตาง ๆ เชน

 - การฝกอบรม Difference Training สําหรับ นบ.พรอมกําหนด

หลักสูตรและคูมือการฝกบินใหกับ ทอ.

 - การฝกอบรม Maintenance Training สําหรับ จนท.สนับสนุน

การบิน และ จนท.การซอมบํารุงอากาศยาน บ.ข.18 ข/ค โดยเฉพาะอุปกรณ

ที่ไดรับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม (Modifi ed or Replaced) รวมทั้งการฝก

อบรมใหเกิดความคุนเคย (Familiarization Course) ตอระบบที่ไดรับ

การปรับปรุงใหมดวย
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การถายทอดเทคโนโลยี

 เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา ทอ.ในดานตาง ๆ  ไดแก การพัฒนาดาน

บุคลากรใหเทาทันเทคโนโลยีปจจุบันและอนาคต การถายทอดเทคโนโลยีของ

อากาศยาน การฝกศึกษาเพื่อใหสามารถดูแล และบํารุงรักษาอากาศยานได

บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ทอ.จะตองสามารถพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี

ของอากาศยาน ระบบอาวุธ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะชวยใหสามารถพึ่งพาและพัฒนาไดดวยตนเองตอไป

รายละเอียดอากาศยานไรคนขับแบบ RTAF U1

 อากาศยานไรคนขับแบบ RTAF U1 เปนความรวมมือระหวาง

กองทัพอากาศกับภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

 - มีรัศมีการบินปฏิบัติการ 100 กม. 

 - ปฏิบัติภารกิจไดตอเนื่อง 8 ชั่วโมง

 - สามารถวิ่งขึ้นและรอนลงสนามบินดวยระบบอัตโนมัติ 

 - ใชในการปฏิบัติการทางทหาร 
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 - ใชในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

 เคยใชสนบัสนนุกองทพัเรอืในการแกปญหาการทาํประมงผิดกฎหมาย 

รวมถึงการบินตรวจและถายภาพนําทวมที่ จ.อุบลราชธานี

 RTAF U1 จะถูกสงไปประจําการท่ีฝูงบิน 404 กองบิน 4 อ.ตาคลี 

จ.นครสวรรค และในอนาคตจะมีการตั้งฝูงบินฝก UAV ที่ฝูงบิน 206 

อ.วัฒนานคร จ.สระแกว

อางอิง
 - เฟซบุกเพจ กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

 - https://www.thairath.co.th/news/politic/1702723?cx_

testId=0&cx_testVariant=cx_0&cx_artPos=0#cxrecs_s

 - https://www.thairath.co.th/news/politic/1704378

 - https://www.youtube.com/watch?v=GLZHv5RIOKc

 - https://www.youtube.com/watch?v=wSXvXELaZak

____________________
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Big Data 

             กองเทคโนโลยี ศูนยการสงครามทางอากาศ

  Big Data แปลตามชื่อก็คือ “ขอมูลขนาดใหญ” หรือถาจะใหดูยิ่งใหญ

ก็ “อภิมหาขอมูล” ซึ่งขอมูลเหลานี้ เกิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและ

การเก็บรวบรวมขอมูลไวอยางมากมายมหาศาล ในชวง 2-3 ปท่ีผานมาใน

ประเทศไทย ไมวาจะเปนนโยบายของรัฐบาล หนวยงานของรัฐและองคกร

เอกชนตลอดจนหนวยงานดานความม่ันคงไดนํา Big Data มาใชในการปฏิบัติงาน 

การเขาใจประวัติ Big Data จะทําใหเห็นวิวัฒนาการการใช Big Data และ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของถือเปนการปูรากฐานท่ีดีเพื่อสามารถตอยอดและนําไป

ประยุกตใชงานตอไป ในวารสารฯ ฉบับที่ 75 นี้ จึงไดนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ 

Big Data ใน 3 หัวขอดวยกัน ประกอบดวย ประวัติของ Big Data, Big Data 

คืออะไร และ ทําไมถึงมี Big Data เกิดขึ้นมา
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ประวัติของ Big Data

 ยอนไปตั้งแตสมัยสงครามโรมัน มีการนําขอมูลใชเพ่ือวิเคราะห

แนวทางทางการทหาร และเพ่ือการพัฒนาเมืองตั้งแตยุคกอนคริสตศักราช 

ตอมานักสถิติชาวอังกฤษ John Graunt 

ไดนําเสนองานดานการวิจัยเกี่ยวกับ

การวิเคราะหเชิงสถิติในการทหารเปน

ครั้งแรกท่ีมีบันทึกชัดเจน ทําใหเห็นภาพ

ที่ชัดเจนวาในอดีตกาลมีการใชหลักการ

ทางสถิติเปนยุทธศาสตรทางการทหาร

และการเมืองมาอยางชานาน  .......

  ตอมาเปนยุคที่คําวา “Business Intelligence” ไดถือกําเนิดขึ้นเมื่อ 

Richard Milla Devens ไดนําเสนอหลักการเก็บขอมูล และนํามาวิเคราะห

เพื่อมองหาขอไดเปรียบ เสียเปรียบเชิงธุรกิจในป พ.ศ.2438 อยางไรก็ตาม

ในชวงนั้นเทคโนโลยีตาง ๆ ยังไมเอื้ออํานวยใหมีการเก็บ หรือ วิเคราะหขอมูล

ไดสะดวกมากนัก ตัวอยางเชน 

 

John Graunt นักสถิติชาวอังกฤษ

Richard Milla Devens

ISSUE-75-161262.indd   14 21/12/2562   9:45:46



15วารสารรายไตรมาสประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 2563 ปที่ 20 ฉบับที่ 75

เท
ียน

กง
-1

 (T
ia

ng
on

g-
1)

มิต
ิดา

นอ
วก

าศ
ขอ

งก
อง

ทัพ
กา

รป
ฏิบ

ัติก
าร

รว
มก

อง
ทัพ

ไท
ย

กา
รป

ฏิบ
ตักิ

าร
รว

มก
อง

ทพั
ไท

ย
Bi

g 
Da

ta

 สํานักงานสถิติแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกามีการประเมินเวลาใน

การเก็บขอมูลสํามะโนประชากร พบวาตองใชเวลากวา 8 ป ในการเก็บขอมูล

สํามะโนครัวทั้งหมดในป พ.ศ.2423 ทําใหกวาจะเก็บขอมูลใหครบ ขอมูล

พวกน้ันก็ลาหลังไปเสียแลว เปนท่ีมาใหในป พ.ศ.2424 มีวิศวกรหนุมชื่อวา 

Herman Hollerith ซึ่งทํางานอยูทีสํานักงานสถิติแหงชาติของสหรัฐอเมริกา 

ไดทําการพัฒนาเครื่องมือชื่อวา Hollerith Tabulating Machine ขึ้นมาเพื่อ

ใชประมวลผลสําหรับการทําสํามะโนประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้น 

โดยเก็บขอมูลลงบนบัตรเจาะรู (Punch Card) ทําใหสามารถเก็บขอมูล และ

ประมวลผลไดรวดเร็วขึ้น ลดคาใชจายจากเดิมที่ตองใชกระดาษจดบันทึก 

หลักจากนั้น Hollerith ไดผันตัวไปทํางานดานธุรกิจมากขึ้น และไดเปนผูรวม

กอตั้งบริษัท IBM ในป พ.ศ.2454

 Herman Hollerith วิศวกร และเครื่องประมวลผล

Hollerith Tabulating Machine
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 ยุคตอมาเปนยุคแหงการพัฒนาการจัดเก็บขอมูล โดยเริ่มจาก

ในป พ.ศ.2473 เมื่อวิศวกรชาวออสเตรีย-เยอรมันนามวา Fritz Pfl eumer 

ไดผลิตเทปเพื่อเก็บขอมูลทางเสียงทําใหเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาแนวทาง

การจัดเก็บขอมูลนับแตนั้นเปนตนมา จนในป พ.ศ.2506 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ไดทาํการสราง Data Center แหงแรกของโลกทีส่ามารถเกบ็ขอมลูเกีย่วกบัภาษี

ไดถงึ 742 ลานขอมลู และเมือ่เทคโนโลยกีารเก็บขอมลูพฒันาไปไดเรือ่ย ๆ  ทําให

หลักการ Business Intelligence ที่เนนวาตองนําขอมูลมาใชเพื่อการวิเคราะห

หาประโยชนในการดําเนินธุรกิจไดถูกพูดถึงอยางแพรหลายและถูกทําให

เปนรูปธรรมมากขึ้น 

Fritz Pfl eumer วิศวกรชาวออสเตรีย-เยอรมัน             เทปเก็บขอมูลทางเสียง

         อยางไรก็ตาม ดวยราคาของซุปเปอรคอมพิวเตอร และเครื่องมือ

การเก็บขอมูลที่มีตัวเลือกไมมากมายเหมือนเชนในปจจุบัน ทําใหการใช 

Big Data หรือแมแตการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกนั้นมักจะถูกจํากัดอยูใน

วงการวิชาการ หรือในองคกรใหญ ๆ อยางเชน องคกร NASA เปนตน
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 ระหวางนั้นเอง การพัฒนาคอมพิวเตอรก็ยังเปนไปอยางตอเนื่อง 

อาจนับไดวาเริ่มตั้งแต ป พ.ศ.2380 เมื่อนักคณิตศาสตรชาวอังกฤษชื่อวา 

Charles Babbage ไดผลิตเครื่องประมวลผลการวิเคราะหขึ้นมา อันถือไดวา

เปนรากฐานของคอมพิวเตอร ทําใหเขาไดชื่อวาเปนบิดาของคอมพิวเตอร 

Charles Babbage นักคณิตศาสตรชาวอังกฤษ      เครื่องประมวลผลการวิเคราะห

 ในชวงยคุแรก ๆ  ของการพฒันาคอมพวิเตอรจะเปนการทาํงานไดเพยีง

อยางเดียวเปรียบเสมือนเปนเพียงเครื่องจักร จนกระทั่งมีการพัฒนาเปลี่ยนมา

ใชทรานซิสเตอรซึ่งเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีสําคัญท่ีมีหนาท่ีในการควบคุม

การไหลของกระแสไฟฟา 
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 ในป พ.ศ.2494 มีคอมพิวเตอรสําหรับการคาเครื่องแรกของโลก

เกิดขึ้นชื่อวา Universal Automatic Computer (UNIVAC1) และตอมาอีก 

2 ป ก็มี International Business Machine (IBM) 650 และ 700 เกิดขึ้น 

ซึ่งคอมพิวเตอรในยุคนี้มีหนวยความจําระบบการส่ังงานและสามารถอานเทป 

หรือ แผนดิสก รวมถึงสั่งพิมพงานผานปริ้นเตอรไดแลว 

 Universal Automatic Computer (UNIVAC1) 

คอมพิวเตอรสําหรับการคาเครื่องแรกของโลก

 ยุครุงเรืองของคอมพิวเตอร เริ่มตั้งแตป พ.ศ.2506 เปนตนมา 

โดยคอมพิวเตอรเริ่มมีขนาดเล็กลง แตมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถ

สั่งงานหลาย ๆ โปรแกรมไดในเวลาเดียวกัน ในป พ.ศ.2523 ระบบ Microsoft 

Disk Operating System (MS-DOS) ไดถือกําเนิดข้ึน ตามมาดวย

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบุคคล หรือท่ีเราเรียกกันจนคุนหูวา Personal 

               

ISSUE-75-161262.indd   18 21/12/2562   9:45:46



19วารสารรายไตรมาสประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 2563 ปที่ 20 ฉบับที่ 75

เท
ียน

กง
-1

 (T
ia

ng
on

g-
1)

มิต
ิดา

นอ
วก

าศ
ขอ

งก
อง

ทัพ
กา

รป
ฏิบ

ัติก
าร

รว
มก

อง
ทัพ

ไท
ย

กา
รป

ฏิบ
ตักิ

าร
รว

มก
อง

ทพั
ไท

ย
Bi

g 
Da

ta

               

Computer (PC) ไดถือกําเนิดโดย IBM และหลังจากนั้นอีก 3 ป บริษัท Apple 

ก็ไดใหกําเนิด Macintosh Computer หรือที่รูจักในชื่อยอวา Mac เปนชื่อของ

ผลิตภัณฑเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่พัฒนาออกแบบและจําหนาย

โดยบริษัท Apple Macintosh เครื่องแรกออกวางจําหนายในป พ.ศ.2527

       Macintosh Computer  

         Tim Berners-Lee นักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร

      พูดถึงวิวัฒนาการของคอมพิวเตอรอยางเดียวไมได เพราะสิ่งที่ทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญอีกสิ่งหน่ึง คือ Internet โดยในป พ.ศ.2534 

Tim Berners-Lee นักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรชาวอังกฤษ ไดนําเสนอ 

Platform ที่เชื่อมคนทั้งโลก นั้นคือ World Wide Web ทําใหมีขอมูลมากมาย

ที่สามารถสงตอใหกันไดงายขึ้น ถือเปนการเปล่ียนแปลงทางการส่ือสาร 

โดยเฉพาะเมื่อ Google Search ไดเกิดขึ ้นเมื ่อป พ.ศ.2540 
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  ตอมาเม่ือเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นเร่ือย ๆ ทําใหระบบการเก็บ

ขอมูลแบบดิจิตอลเริ่มมีราคาถูกลง ทําใหองคการตาง ๆ เริ่มเก็บขอมูล

ในรูปแบบกระดาษนอยลงกวาเดิม คําวา Big Data ไดถูกนํามาใชงานอยาง

แพรหลายโดย Dr.John Mashey ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 

ซึ่งใหความหมายของ Big Data ไววาเปนการรวมขอมูลขนาดใหญที่ไมสามารถ

ใชโปรแกรมทั่วไปจัดการภายใตเวลาที่ยอมรับได 

Dr.John Mashey  ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร

 Cloud เร่ิมเขามามีบทบาทมากขึ้น ต้ังแต John McCarthy 

นักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรชาวอเมริกัน ผูซึ่งเปนคนเสนอแนวคิดเร่ือง 

Artifi cial Intelligence (AI) ไดเสนอแนวคิดเรื่องการแชรสาธารณูปโภค 

               John McCarthy ผูเสนอแนวคิดเรื่อง Artifi cial Intelligence (AI)
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(Public Utility) ในป พ.ศ.2504 หลังจากนั้นแนวคิดเรื่อง Cloud ก็ไดพัฒนา

ตอไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในวงการ Software จนกระทั่งในป พ.ศ.2542 

บริษัท Saleforce ไดใหกําเนิด Software as a Service (SaaS) เพื่อการทํา 

Customer Relationship Management (CRM) หรอืการบรหิารลกูคาสมัพนัธ

ขึน้เปนดวยกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรดาน IT และเมือ่มบีรษิทัอืน่ทีม่ ีCore 

Business เปนที่เข็มแข็งกวามานําเสนอสินคาและบริการดาน IT เหลานี้ราคา

ที่ประหยัดกวาทําเองจึงทําให Cloud ไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ไมวาจะ

เปน Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) 

หรือ Software as a Service (SaaS) โดยในชวงหลังมานี้จะไดยิน

คําวา Serverless computing กันมากขึ้นอีกดวย

 ในยุค พ.ศ.2533 - 2542 นักวิจัยสวนใหญมักจะใหความสําคัญกับ

การนําขอมูลตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชน ไมวาจะเปนการสรางส่ิงประดิษฐ

ตาง ๆ ตองมีการทดสอบดวยการใชขอมูลโดยทั้งสิ้น ในป พ.ศ.2542 เริ่มมีการ

พูดถึง Internet of Things (IoT) กันมากขึ้น ซึ่งหมายถึงเครื่องมือที่สามารถ

สงผานขอมูลถึงกันไดอยางอัตโนมัติ โดยมีตนกําเนิดมาจากการใช Sensor  
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 คํานิยามของ Big Data ยังคงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามเทคโนโลยี 

และตามคํานิยามของนักวิจัย ตอมาในป พ.ศ.2544 มีการนิยาม Big Data 

ดวยหลักการ 3V ไดแก Volumn, Velocity, Variety เปนครั้งแรก ทําใหเห็น

ภาพชัดขึ้นมา ความยุงยากในการใช Big Data ไมใชเพียงแคมีขนาดใหญ 

แตเราตองการความเร็วในการใชงานควบคูไปกับความหลากหลายของ

ขอมูลอีกดวย 

 ยุคตอมา คือ Web 2.0 ท่ีกอใหเกิดขอมูลรูปแบบ Unstructured 

เกิดขึ้นมากมายแบบทวีคูณ โดยเฉพาะเมื่อ Facebook.com ไดถือกําเนิดขึ้น

ในป พ.ศ.2547 ทําใหเกิดการอัพโหลดไฟลมาก รวมไปถึงการสรางบทความ

ตาง ๆ โดยผูใชงานอีกดวย 

 ความยุงยากในการใช Big Data โดยเฉพาะขอมลูแบบ Unstructured 

ทาํใหเกดิแนวคดิการกระจายตวัของการเกบ็ขอมลู หรือ Distributed Storage 

โดยมี Platform ชื่อดังอยาง Hadoop เกิดขึ้นในป พ.ศ.2546 ซึ่งการมาของ 

Hadoop ทําใหการใช Platform แบบ Open-Source เปนท่ีนิยมมากข้ึน
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อีกดวย ซึ่ง Platform แบบนี้เปน Open-Source Software ที่ไมมีคาใชจาย 

โดยที่นักพัฒนาสามารถเขาไปพัฒนาโปรแกรมตาง ๆ ตอยอดเองได 

ทําใหโปรแกรมตาง ๆ มีราคาถูกลง 

 Cloud Computing เปนท่ีนิยมมากขึ้นเมื่อ Amazon ไดนําเสนอ 

Elastic Cloud Computing ในป พ.ศ.2549 Google นําเสนอ Google App 

Engine ในป พ.ศ.2551 ตามมาดวย Microsoft นําเสนอ Microsoft Azure 

ในป พ.ศ.2553 และ IBM นําเสนอ IBM SmartCloud ในป พ.ศ.2554 

จะ เห็น ได ว าบริษัท  IT  ยั กษ ใหญต า ง เป ล่ียนกลยุทธ จากการขาย 

Software สําเร็จรูปมาเปนในรูปของ Cloud Computing มากขึ้น และการมา

ของ Cloud ทําใหการสรางขอมูล เก็บขอมูล และประมวลผลขอมูล

ทํ า ได สะดวกขึ้ น  เพราะ เทคโนโลยีที่ ได รับการพัฒนาให ดี ข้ึนแล ว 

ราคาของ Cloud ในรูปแบบตาง ๆ ก็คอนขางถูก เนื่องจากเปนรูปแบบ

ของการแชรสาธารณูปโภค หรือ Public Utility นั ้นเอง 
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   ตัง้แตป พ.ศ.2550 มนัีกวิจยัและองคกรหลายภาคสวน ออกมานาํเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับ Big Data เปนอยางมาก เชน บทความของ Chris Anderson 

ที่ลงในนิตยสาร Weird กลาววาการมีขอมูลมากขึ้นทําให  Model 

หรือสมการแบบเดิม ๆ ตามทฤษฎีเกา ๆ นั้นลาสมัย เพราะขอมูลใหม ๆ 

สามารถบงบอกถึงอะไรใหม ๆ ได ชัดเจนกวา หรือแมแตมีรายงาน

การใชงานขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกที่มีปริมาณมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  

 ขอมูลใหมเกิดขึ้นประมาณ 14.7 Exabytes(EB) ในป พ.ศ.2551 

สงผลใหเกิดความกังวลถึงจํานวนผูเช่ียวชาญที่สามารถทําการสรางโมเดล

วิเคราะหและจัดการ Big Data เหลานี้ อยางไรก็ตามในป พ.ศ.2554 บริษัท

ที่ปรึกษาดานธุรกิจชื่อดังอยาง McKinsey มีการพูดถึงจํานวนนักวิทยาศาสตร

ขอมูล (Data Scientist) หรือผูเชี่ยวชาญในการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก 

ผลจากการวิเคราะหขอมูล Big Data ชวยในการทํานายอนาคต

ในดานตาง ๆ โดยใชโมเดล Predictive Modelling ได
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ซึ่งคาดวาจะขาดแคลนในป พ.ศ.2561 จํานวน 140,000 – 190,000 คน

ในประเทศสหรฐัฯ แตอยางไรกต็ามจาํนวนของผูจดัการหรอืผูบรหิารทีส่ามารถ

ใหงาน Data Scientist เหลานีไ้ดนัน้ขาดแคลนสงูถงึ 1.5 ลานคนทาํใหเหน็ภาพ

ที่ชัดเจนวา จํานวนบุคลากรระดับบริหารที่มีวิสัยทัศนใน Big Data ท่ีแทจริง 

มีจํานวนนอยมาก ยิ่งไปกวานั้น เมื่อเขาสูยุคของ Big Data สิ่งที่ตองคํานึงถึง

มากขึ้นไปอีก คือ เรื่องความปลอดภัย และความเปนสวนตัวของขอมูล 

 ในป พ.ศ.2550 Steve Jobs ไดนําเสนอ Iphone ซ่ึงถือวา

เ ป น อุ ป ก ร ณ ท่ี ก อ ใ ห เ กิ ด ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ท า ง ด า น ก า ร สื่ อ ส า ร

ไปโดยสิ้นเชิง เมื่อ Smart Phone เขามา

มีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน จนกระทั่ง

ในป พ.ศ.2557 พบวามีการใชงาน Internet 

ผานมือถือมากกวาคอมพิวเตอรไปแลว  

Steve Jobs
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 คําวา Big Data เขามาประเทศไทยเม่ือไหรไมมีการสํารวจแนชัด 

แตแนวโนมของการใช Big Data ในไทยเริ่มเห็นเดนชัดขึ้นมาเมื่อป พ.ศ.2559 

ในชวงที่รัฐบาลมีการผลักดันใหเกิด Thailand Digital 4.0 แตอยางไรก็ตาม 

คนสวนใหญยังคงติดภาพวา Big Data คือ การเก็บขอมูลเอาไวจํานวนมาก ๆ 

โดยที่ยังไมมีเปาหมายที่ชัดเจนของการนําไปใช

Big Data คืออะไร

  ในยุคแรก ๆ นั้น ขอมูลที่จะถูกเรียกวา Big Data นั้นจะตองประกอบ

ไปดวยคุณลักษณะ 3 อยางดวยกัน หรือที่เรียกวา 3V คือ 

 1. Volume คือ ขอมูลที่มีปริมาณมาก ในระดับ Terabyte หรือ 

Petabyte ขึ้นไป 

 2. Velocity คือ ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว 

หรืออาจจะหมายถึงความเร็วของการสรางขอมูลและประมวลผลขอมูล 

 3. Variety คอื ชนดิและลักษณะของขอมลูมคีวามหลากหลาย ทัง้แบบ
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มีโครงสราง แบบกึ่งโครงสราง หรือแบบไมมีโครงสราง เชน รูปภาพ ขอความ 

วิดีโอ 

 แตในปจจบุนัไดมกีารกาํหนดคณุลกัษณะเพ่ิมเติมข้ึนมาอกี 2 อยางคอื  

 4. Veracity คอื คณุภาพและความนาเชือ่ถือของขอมลู เพราะถาขอมลู

ไมมีคุณภาพ ไมมีความนาเชื่อถือ นํามาวิเคราะหก็ยังเปนขอมูลที่ไมดีอยูดี 

 5. Value คือ ขอมูลท่ีมีคุณคา สามารถนําไปใชประโยชนได หรือมี

มูลคาและความสําคัญตอองคกรในการนํามาใชประโยชน

  ดังนั้นในปจจุบัน คุณลักษณะของ Big Data จึงมีอยู 5 อยางดวยกัน 

(5V) ซึ่งไมจําเปนวาขอมูลที่จะเรียกวา Big Data นั้นตองมีทั้ง 5 อยาง เพียงแค

มีคุณลักษณะ 3 อยาง ก็ถือวาขอมูลนั้นเปน Big Data แลว

คุณลักษณะของ Big Data 5 อยาง

ISSUE-75-161262.indd   27 21/12/2562   9:45:49



28 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 2563 ปที่ 20 ฉบับที่ 75

ทําไมถึงมี Big Data เกิดขึ้นมา

 ตามที่กลาวไปขางตน เทคโนโลยีที่พัฒนาทําใหการเกิดขอมูลนั้น

มีมากขึ้น ทําใหเกิดปญหาที่เก็บขอมูลและการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ 

เนื่องจากระบบฐานขอมูล RDBMS (Relational Database Management 

System) แบบเดิมนั้น ไมสามารถรองรับและประมวลผลขอมูลขนาดใหญได

Relational Database Management System

 ปจจุบันจํานวนผูใชงานอินเทอรเน็ตเพิ่มสูงขึ้น ทําใหเกิดขอมูลขึ้นเปน

จํานวนมาก โดยขอมูลจาก Data Never Sleeps 4.0 พบวา ในอีก 5 ปขางหนา 

จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตจะเพิ่มขึ้นอีก 60% รวมถึง  Mobile Devices  ที่เพิ่ม

มากขึ้น โดยเฉพาะในสหรัฐฯ อุปกรณ Mobile Devices ทั้งหมดจะสราง

ขอมูลมากถึง 18 ลานเมกะไบตตอนาที และในปจจุบันโลกเขาสูยุคของ IoT 

(Internet of Thing) หรือก็คือ ยุคที่อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทสําคัญอยาง

มากในชวีติประจาํวนัของเรา สิง่ตาง ๆ  รอบตวัเราถกูเช่ือมโยงเขาดวยกนับนโลก

ของอินเทอรเน็ต ไมวาจะคอมพิวเตอร สมารทโฟน อุปกรณพกพาอื่น ๆ  รวมถึง
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อุปกรณตาง ๆ  ในอนาคตท่ีจะสามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตไดน้ัน หมายความวา

ปริมาณขอมูลท่ีจะเกิดข้ึนน้ันจะมีจํานวนมากข้ึนในอนาคต ฉะน้ันการเตรียมพรอม

ที่จะรองรับกับขอมูลปริมาณมหาศาลในอนาคตถือเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ทาทาย

และไมควรมองขาม ยิ่งหากองคกรของเราจําเปนตองใชขอมูลในการตัดสินใจ 

หรือการวางแผนดวยแลว ย่ิงตองใหความสําคัญกับเร่ือง Big Data เปนอยางมาก

 ทุกอยางมีวิวัฒนาการของตัวเอง ในชวงเวลาที่ผานมาส่ิงท่ีพัฒนา

ไปไดอยางตอเนื่อง คือ เทคโนโลยี ไมวาจะเปนการเก็บขอมูล การสรางขอมูล 

หรือรวมไปถึงการประมวลผลขอมูล แตสิ่งที่ไมเคยเปล่ียนไปตามกาลเวลา 

คือแนวคิดที่จะใชขอมูลใหเกิดผลประโยชนสูงสุด เพราะน่ีคือหัวใจหลักของ 

Big Data Project และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ เกิดขึ้น นั่นหมายถึง

พฤติกรรมของมนุษยที่ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งใหม ๆ จากประวัติที่ผานมาก็เปน

หลกัฐานชดัเจนแลววาในแตละยคุ แตละปมสีิง่ใหม ๆ  เกดิขึน้เสมอในแบบทีเ่รา

ไมสามารถตานทานได แตเราสามารถปรับตัวไปพรอมกับมันได เพียงแตตอง

เปดใจและเรียนรูไปพรอมกัน

                                                                        (อานตอฉบับหนา...)
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อางอิง

 - BIG DATA SERIES I เขียนโดย ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท Data 

Scientist และ ผูกอตั้ง บ.คอราไลน จํากัด

 -  http://olap.com/wp-content/uploads/2013/11/bigstock-Big-data-

concept-in-word-tag-c-49922318.jpg 1

 -  http://oldcomputers.net/macintosh.html

 -  https://fi neartamerica.com/featured/4-herman-hollerith

 -  https://th.thpanorama.com

 -  http://www.comscicafe.com/article/102/what-is-internet-

of-things#.Xa3Ix5L7SM8

 -  https://www.google.com/search?rlz=1C1RLNS_enTH812TH812&biw    

 -  ht tps : //www.google .com/search?r lz=1C1RLNS_enTH-

812TH812&q=ภาพ+Business+Intelligence

 -  https://www.historyofrecording.com/fritz-pfl eumer.html

 - https://www.marketingoops.com/news/tech-update/5-ways-mar-

keters-prepare-for-artifi cial-intelligence/

 - https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/

herman-holleriths-tabulating-machine

 - https://www.telegraph.co.uk/only-in-britain/charles-babbage

 - http://www.thaigoodview.com/node/50294 

____________________
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รวบรวมโดยกองหลักนิยม ศูนยการสงครามทางอากาศ

 วารสารฯ ฉบับที่ 74 ไดนําเสนอในหัวขอ การควบคุมบังคับบัญชา

และอํานวยการการปฏิบัติการรวม ซึ่งประกอบดวย 14 หัวขอยอย นําเสนอไป

แลว 6 หัวขอยอย แตเนื้อหายังไมจบ จึงไดนําเสนอตอในหัวขอยอยที่ 7 - 14 

ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

(...ตอจากฉบับที่ 74)

7. คณะวางแผนรวม (Joint Planning Group: JPG)
 การวางแผนรวม (Joint Planning) และการประเมนิผลการปฏิบติัรวม 

(Joint Campaign Assessment) นั้นอยูในความรับผิดชอบของสวนแผน 

ฝายยุทธการ ที่ตองบูรณาการแผนรวมกับฝายอื่น ๆ ซ่ึงอาจพิจารณาจัดเปน 

Working Group เดยีว หรอืจดัแยกเปน 2 Working Group กไ็ด ขึน้อยูกับเวลา

และจํานวนผูวางแผนที่มี ทั้งนี้หากมีฝายเสนาธิการไมมากจะนิยมรวมเปนกลุม

เดียวกัน

 7.1  ในหวงท่ีการปฏิบัติอยูในความรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการ

เหลาทัพนั้น ศูนยบัญชาการทางทหารจะติดตามสถานการณ แตเมื่อยกระดับ

การปฏบิตัเิปนสถานการณระดบั 2 ผูบญัชาการทหารสูงสุดจะส่ังใหเตรียมแผน

รองรบั โดยจะออกคาํสัง่ใหวางแผนรวม ซึง่ศนูยบญัชาการทางทหารจะประสาน

ใหศูนยปฏิบัติการเหลาทัพและกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จัดสง

ผูแทนมาปฏิบัติงานชั่วคราวที่ศูนยบัญชาการทางทหาร เพื่อรวมจัดเตรียมแผน

เผชิญสถานการณวิกฤติ (CAP) จนกระทั่งไดแผนสมบูรณ แลวรายงานใหคณะ

ผูบังคับบัญชาการทหารอนุมัติใชในการปฏิบัติตอไป 

 7.2  เมือ่ปรบัการปฏบิตัขิึน้สูสถานการณระดับ 3 จะเร่ิมมกีารวางแผน

ในระหวางปฏิบัติ ซึ่งแบงออกเปนเรื่องของการปฏิบัติการในปจจุบัน (Current 

Operations) และการเตรยีมแผนการปฏบิติัในอนาคต (Future Plans) ซ่ึงกลุม

รวบรวมโดยกองหลักนิยม ศูนยการสงครามทางอากาศ
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วางแผนรวม (JPG) จะรับผิดชอบแผนอนาคต โดยเตรียมการตามความ

รบัผดิชอบทีอ่ธบิายในบทกอนหนานี ้ซึง่จะตองจดัทาํแผนการปฏบิติัตามลําดับ

ขัน้ (Sequel) แผนการปฏบัิตเิผชญิเหต/ุแผนกิง่ (Branch) และตัวชีวั้ดผลสาํเรจ็

การปฏิบัติตามแผน

 7.3  เมื่อปรับเปนสถานการณระดับ 4 จะเปนการปฏิบัติตามแผน

เต็มรูปแบบ มีการติดตามความคืบหนาการดําเนินการตามแผน โดยพิจารณา

ใชองคประกอบการออกแบบทางยุทธการเปนเครื่องมือ ประเมินผลการปฏิบัติ 

ปรับแผนใหเหมาะสม การวางแผนรวมจะกําหนดกลไกการเอาชนะขาศึก 

ทาํลายจดุศนูยดลุขาศกึระดบัตาง ๆ  ทัง้การทาํลายทางกายภาพและการเอาชนะ

ดวย Soft Power รวมถึงการวิเคราะหความเสี่ยงในการปฏิบัติ 

 7.4  ในการปรบัแผนการปฏิบัตใิหเหมาะสมนัน้ คณะวางแผนรวม (JPG) 

จะใชผลการประเมินท่ีไดรับจากคณะทํางานประเมินการปฏิบัติ (CAWG) 

เปนขอมลูพืน้ฐานเริม่ตน แลวพจิารณาสิง่บงชีค้วามสําเร็จตามแผนวาสอดคลอง

กับภารกิจท่ีตองรับผิดชอบหรือไม ใชเปนเครื่องมือกํากับดูแลการปฏิบัติ

ของเหลาทัพและหนวยรอง แลวนําเรียนผูบัญชาการทหารสูงสุดพิจารณา 

โดยศูนยบัญชาการทางทหารจะใชองคประกอบตาง ๆ ที่มีใน Operational 

Design ตรวจสอบความคืบหนาการปฏิบัติเพื่อใชประเมินความสําเร็จ

ของภารกิจได 

 7.5  ขอพิจารณาเกี่ยวกับแผนในระดับยุทธศาสตร 

ขอพจิารณาระดบัยทุธศาสตรมคีวามสาํคญัอยางยิง่เพราะเปนตวั

ชี้ผลของสงคราม ระดับนี้จะสูงกวา Campaign Assessment โดยเปนการ

วิเคราะหในระดับ Strategic Assessment ซึ่งเปนความรับผิดชอบของ 

Future Plans ความสําเร็จระดับนี้มีความเรงดวนเหนือกวายุทธการเรื่อง

ที่ศูนยบัญชาการทางทหารควรพิจารณา ไดแก
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7.5.1 วัตถุประสงคทางการเมือง (Political Objective) ของ

รัฐบาลไทยคืออะไร ยังคงเหมือนเดิมในชวงวางแผนหรือไมหากมีการ

เปลี่ยนแปลง เราตองปรับวัตถุประสงคทางทหารหรือไม 

7.5.2 เราตองการเห็นสภาวะสุดทายที่ตองการ (Desired End 

State) แบบไหน เราจะบรรลุถึงสภาวะนั้นไดอยางไร เมื่อใด

7.5.3 มีการใชพลังอํานาจแหงชาติดานอ่ืนๆ (DIME) เขาดําเนินการ

สนับสนุนอะไรบาง เสนความพยายาม (Line of Effort) เปนอยางไร

7.5.4 การปฏิบัติตามแผนจะชวยใหเราบรรลุวัตถุประสงค

ทางทหาร (Military Objective) ไดหรือไม

7.5.5 กองทัพไทยจะตองพิจารณาปรับแผนเพ่ือใหการปฏิบัติ

ทางทหารของฝายเราสามารถเช่ือมโยงไปยังวัตถุประสงคทางการเมือง

โดยตรงหรือไม

7.5.6 หากเราไมโจมตีจุดศูนยดุลระดับยุทธศาสตร (Strategic 

CoG) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคระดับยุทธศาสตร (Strategic Objective) 

เราจะสามารถใชกาํลงัทหารโจมตจีดุศนูยดลุระดับยุทธการ (Operational CoG) 

เพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคระดบัยทุธศาสตรไดหรอืไม ระยะการเขาถงึเปนอยางไร 

7.5.7 หากการปฏิบัติมีอุปสรรค ขอใหพิจารณาดูวามีเงื่อนไข

อะไรทีจ่ะชวยใหการปฏิบัตกิารรวมบรรลวุตัถปุระสงคทีต่ัง้ไวและฝายเราจะตอง

ดาํเนนิการอยางไรเพือ่ใหเกดิสภาวะทีต่องการนัน้ รวมท้ังสามารถใชพลังอาํนาจ

แหงชาติ (DIME) เขามาสนับสนุนอยางไร

7.5.8 ตามแผนท่ีมีสวนชวยรบตองคํานวณวาทรัพยากรที่มีอยู 

(สป.1 สป.3 สป.5) จะเอื้อใหกองทัพไทยสามารถปฏิบัติการในสภาวะสงคราม

ตอไปไดอีกกี่วัน

7.5.9 การปฏบิตัติามแผนแตละวนัมคีาใชจายเปนวงเงนิเทาไหร  

รัฐบาลสามารถสนับสนุนงบประมาณไดตลอดหรือไม
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7.5.10 หากรฐับาลมงีบประมาณสนบัสนนุใหกองทัพไมเพยีงพอ  

และสิง่อปุกรณทางทหารเริม่คลาดแคลนรัฐบาลจะทําอยางไร  ตองใหฝายทหาร

ดําเนินการอยางไร ตองเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคทางการเมืองหรือไม

7.5.11 ทาทีของกองทัพมิตรประเทศเปนอยางไร  จะใหกองทัพ

ไทยยืมสิ่งอุปกรณทางทหารบางประเภทท่ีเราเริ่มขาดแคลนไดหรือไม จะเขา

รวมรบภายใตเงื่อนไข

7.5.12 หัวขอ Strategic  Communication  ที่สําคัญแตละวัน

7.5.13 จากการประมาณการตามแผน เรามีความจําเปนตอง

รองขอการสนับสนุนอะไรจากสวนราชการพลเรือนและองคกรเอกชน และมี

อะไรบางที่ฝายพลเรือนขอใหกองทัพไทยเขาชวยเหลือ

7.5.14 หากการปฏิบัติทางทหารไมสามารถดําเนินการตามแผนได 

รัฐบาลมีแผนจะทําอยางไร และตองการใหกองทัพไทยเตรียมแผนการ

ดําเนินการอยางไร

7.5.15 หัวขอที่สําคัญอื่น ๆ

 7.6 ขอพิจารณาเกี่ยวกับแผนในระดับยุทธการ

ขอพิจารณาสําหรับการปรับแผนในระดับนี้ สวนใหญไดจากการ

ประเมินผลการปฏิบัติระดับยุทธการ (Campaign Assessment)  ซึ่งจะชวยให

เราสามารถตรวจสอบความคบืหนาการปฏิบัตทิางทหารตามแผนการทพัได โดย

ไมตองลงลึกระดับยุทธวิธี เรื่องที่ศูนยบัญชาการทางทหารควรพิจารณาไดแก

7.6.1 ผลการประเมินความแข็งแกรงของ CoG  ฝายตรงขามเปน

อยางไร

7.6.2 เงื่อนไขในการเปลี่ยนแผนพิจารณาจากอะไร

7.6.3 มีการจัดทําแผนตอไป (Sequel) และแผนกิ่ง (Branch) 

ไวพรอมหรือยัง
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7.6.4 อะไรเปนตวัชีว้ดัระดบัความสําเร็จของการปฏบิติัทางทหาร  

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

ตามแผนเปนอยางไร เหมาะกับสถานการณปจจุบันหรือไม

7.6.5 ผลการประเมินความสําเร็จการปฏิบัติบงช้ีอะไร ตองปรับแผน

หรือไม

7.6.7 หากมีเหตุไมคาดคิดเกิดขึ้น เราตองใชกําลังกองหนุนสวน

ไหนเขาดําเนินการและการปฏิบัติดังกลาวมีความเสี่ยงอะไรบาง

7.6.8 สถานภาพการสงกําลังบํารุงเปนอยางไรบาง  เหลาทัพไหน

ที่มีปญหาขาดแคลนสิ่งอุปกรณ  จะสามารถใชจากเหลาทัพอื่นไดหรือไม

7.6.9 ระบบควบคมุบงัคบับญัชาระหวางเหลาทพัมปีญหาในพ้ืนที่

ปฏิบัติการรวมหรือไม

7.6.10 มาตรการพิทักษกําลังพลฝายเราไมใหมีการสูญเสียที่ไม

จําเปน

7.6.11 สถานภาพกําลังสํารอง  และความพรอมรบ

7.6.12  สถานภาพการระดมสรรพกําลังท่ีกระทรวงกลาโหมดําเนินการ

7.6.13 เรื่องอื่น ๆ

8. คณะทํางานประเมินผลการปฏิบัติรวม (Joint Campaign  

Assessment Working Group : JCAWG)
 8.1 คณะทํางานนีจ้ะจัดตัง้เมือ่เขาสูสถานการณระดับ 4  มคีวามสมัพันธ

กับการทําแผนอนาคต คณะทํางานประกอบดวย ผูแทนจากฝายยุทธการ 

ฝายการขาว ฝายกิจการพลเรือน ชุดวางแผนรวมของเหลาทัพ ฉก.ปพ.รวม 

โดยมี สนผ.ยก.ทหาร เปนหนวยรับผิดชอบหลัก มีหนาที่ในการประเมินความ

คืบหนาการปฏิบัติตามแผนจากตัวชี้วัด แลวนําผลการประเมินที่ไดสงตอให

คณะวางแผนรวม (JPG) คณะทํางานปฏิบัติการขาวสารรวม (IOWG) และ

อนุกรรมการจัดทําและพัฒนาบัญชีเปาหมายรวม (JFEWG) ดําเนินการตอไป
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 8.2 ในการประเมินจะพิจารณาใน 3 หัวขอ

8.2.1 Battle  Damage  Assessment (BDA) เปนการประเมิน

ผลความเสียหายท่ีเกิดจากการปฏิบัติการทางทหารท้ังจากการใชการโจมตี

ดวยอาวุธสังหาร (Kinetic Fire) และอาวุธที่ไมเกิดผลสังหาร (Non-kinetic 

Fire) ที่แมนยําและทันเวลาโดยนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับผลที่ตั้งไว

8.2.2 นอกจากนี้จะตองพิจารณา Measure of Effectiveness  

(MoE) ซึ่งเปนการวัดผลกระทบ (Effect) ที่เกิดจากการปฏิบัติการในภาพรวม

ของภารกจิวาสิง่ทีฝ่ายเราดาํเนนิการไปนัน้ไดกอใหเปลีย่นแปลงสภาวะแวดลอม

การปฏิบัติการในทิศทางท่ีฝายเราตองการหรือเปลา รวมทั้งไดชวยใหบรรลุ

วตัถปุระสงค (Objective) ทางทหารระดบัไหน และไดกอใหเกดิสภาวะสดุทาย

ที่ตองการ (End State) ทางทหารหรือยัง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเปนการตรวจ

สอบวา Are we doing the right things? (เราไดทําในสิ่งที่เหมาะสมหรือไม)  

ตัวอยางเชน หากมีวัตถุประสงคสรางสภาวะแวดลอมท่ีม่ันคงและปลอดภัย 

จะมีตัวชี้วัด MoP ไดแก การเพิ่มขึ้นลดลงของระดับการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต การเพิ่มขึ้นลดลงของเรือประมงท่ีโดนยึดไปเรียกคาไถ

โดยโจรสลัดในอาวไทย ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน 

ตอการปฏิบัติทางทหารของเรา เปนตน

8.2.3 Measure of Performance (MoP) เปนตัวบงชี้ถึง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติของฝายเรา โดยตรวจสอบวางานยอยหลาย ๆ งาน

ที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุภารกิจในภาพรวมนั้นไดดําเนินการครบถวนแลว

หรือยัง กลาวอีกนัยหนึ่งเปนการตรวจสอบวา Are we doing things right? 

(เราไดทําในสิ่งที่ตองทําครบหรือยัง) ซึ่งคําตอบมักจะเปน ทําแลว หรือยังไมทํา 

ตวัอยางของ MoP เชน ไดเคลือ่นยายสิง่กดีขวางบนถนนหรือยงั ไดติดต้ังเคร่ือง

กําเนิดไฟฟาใหใชงานไดใหกับหมูบานเปาหมายครบทุกแหงหรือไม ไดแจก

ใบปลิวประชาสัมพันธตามแผน IO จํานวน 10,000 ใบ ที่กลุมหมูบานเปาหมาย

หรือไม ไดจัดตั้งตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงครบหรือยัง เปนตน
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ย9.  คณะกรรมการพจิารณากาํหนดเปาหมายรวม (Joint Fires and 

Effect Board : JFEB) และคณะอนุกรรมการจดัทําและพฒันาบญัชี

เปาหมายรวม (Joint Fires and Effect Working Group : JFEWG)
 9.1 การบูรณาการเร่ืองเปาหมายรวมไดมีการดําเนินการมานานแลว  

โดยในป พ.ศ.2546 ไดมีคําสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 264/46 

แตงตัง้คณะกรรมการพจิารณากาํหนดเปาหมายรวม โดยมเีสนาธกิารทหารเปน

ประธาน และมี ผอ.สนผ.ยก.ทหาร เปนเลขานุการ ชื่อคณะกรรมการนี้ตั้งขึ้น

ตามหลกันยิมในอดตีทีเ่รยีกเปนกระบวนการจดัทาํเปาหมายรวม (Joint Targeting) 

อยางไรก็ดี หลักนิยมในปจจุบันไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดิมการรบ

ตามแบบสูการปฏิบัติทางทหารตอภัยคุกคามรูปแบบใหมมากขึ้น มิใชเพียงการ

ใชเครื่องบินไปท้ิงระเบิดใสขาศึกเพื่อมุงหวังผลการทําลายแตเพียงอยางเดียว  

เปาหมายในการใชกําลังทางทหารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่มีแต Lethal 

Target ไดขยายขอบเขตรวมถงึ Non-Lethal Target  และปจจบุนัไดกลายเปน

หลักนิยมที่บูรณาการการรวมอํานาจยิงที่หวังผลสังหาร (Kinetic Fires) และ

อํานาจการยิงท่ีไมหวังผลสังหาร (Non-kinetic Fires) เขาดวย และใช

การพิจารณาผลกระทบ (Effect) ที่เกิดข้ึนตามแนวคิด Effect Based 

Operations  มากกวาการเนนการทําลายเปาหมาย (Target) ดังนัน้ กระบวนการ

พิจารณาการใชอํานาจการยิงจึงเรียกวา Joint Fires and Effect 

 9.2 การดําเนินการดานนี้แบงออกเปน  2  ขั้นตอน

9.2.1 ขั้นแรกเปนการประชุมอนุกรรมการจัดทําและพัฒนาบัญชี

เปาหมายรวม (JFEWG) โดยมีเจากรมขาวทหารเปนประธาน จัดประชุมกับ

ตัวแทนจากชุดวางแผนรวมและหนวยที่เกี่ยวของตามคําส่ัง ทําการปรับบัญชี

เปาหมายใหทนัสมยั วเิคราะหสภาพของเปาหมาย กาํหนดความเรงดวนในการ

ทาํลาย บรูณาการจดัสรรเครือ่งมอืทีใ่ชสําหรบัการทาํลาย จดัลําดบัขัน้การปฏิบตัิ

เตรียมขอมูลที่จําเปน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
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9.2.2 ขั้นสุดทายเปนการประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนด

เปาหมายรวม (JFEB) ซึ่งจะเปนการพิจารณาขอเสนอที่คณะอนุกรรมการ ฯ  

ไดจดัเตรยีมไว โดยใชการปฏิบตัดิานยทุธการเปนหลกั ตดัสนิใจในบัญชเีปาหมาย

ที่ตองการทําลายทั้งที่เปนเปาหมายที่หวังผลสังหารและเปาหมายที่ไมหวังผล

สังหาร   

 9.3 สิ่งที่ไดรับจากการวางแผนใชอํานาจการยิงเพื่อสรางผลกระทบ

ตอเปาหมายรวม ประกอบดวย  

9.3.1 รายการความเรงดวนในการกําหนดเปาหมายรวมของ

กองทัพไทย (Integrated Priority Taget List : IPTL) ใน 96 ชม.ขางหนา

9.3.2 การจัดสัดสวนกําลังทางอากาศใน 72 – 96 ชม. ตอไป  

9.3.3 รายการความเรงดวนดานการรวบรวมขาวสารของ

กองทัพไทย (Integrated Priority Collection List : IPCL)

9.3.4 มาตรการประสานการยิงสนับสนุนของกองทัพไทย 

(Fire  Support Coordination Mechanism : FSCM)

9.3.5 รายการเปาหมายหามโจมตี (No strike List : NSL) 

9.3.6 รายการเปาหมายโจมตีไดอยางจํากัด (Restricted Target 

List : RTL)

9.3.7 รายการเปาหมายโจมตีไดอยางเสรี (Joint Target List : 

JTL)

9.3.8 กําหนดแนวประสานการปฏิบัติทางลึกของ กกล.ทบ. 

(นปสล./DOCL)

10. คณะทํางานรวบรวมขาวสารรวม (Joint Collection 

Management Working Group : JCMWG)
 เปนการบูรณาการความตองการขาวสารสําคัญของทุกสายงาน โดยมี

กรมขาวทหาร/ฝายการขาวเปนผูรับผิดชอบหลัก ซ่ึงจะตองมีการแลกเปล่ียน
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ขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของในเครือขายประชาคมขาวกรอง 

มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหทุกสวนรับทราบขาวสารที่ทันสมัย และกําหนดความ

รับผิดชอบในการบูรณาการใชเครื่องมือขาวพิสูจนทราบการปฏิบัติของ

ฝายตรงขาม

11. คณะทํางานประสานการสนับสนุนรวม (Joint Support 

Coordination Working Group : JSCWG)
 11.1 บทบาทของศูนยบัญชาการทางทหารดานการสงกําลังบํารุงมี

ไมมาก นอกเหนือไปจากการรับผิดชอบทางการสงกําลังบํารุงแกสวนราชการ

ตาง ๆ  ในสงักดักองบญัชาการกองทพัไทยแลว ฝายสงกําลังบาํรุง ศนูยบัญชาการ

ทางทหาร จะใหการสนับสนุนเหลาทัพทางดานฝายอํานวยการเปนหลัก 

โดยศนูยปฏบัิติการเหลาทัพทําการสนับสนุนหนวยตาง ๆ  ในเหลาทพัของตนเอง 

ใหสามารถปฏบัิติภารกจิท่ีไดรบัมอบหมายตามขอบเขตอาํนาจและงบประมาณ

ทีไ่ดรบั ศูนยบัญชาการทางทหารจงึดาํเนนิการเร่ืองสงกาํลงับํารงุทางยทุธศาสตร

และสงกําลังบํารุงรวม ดวยการกําหนดเสนเขตหลังของ กกล.ทบ.กําหนดพื้นที่

สวนหลังรวมและกําหนดเขตภายใน โดยการเสนอแนะตอรัฐมนตรีวาดวยการ

กระทรวงกลาโหม ใหการสนบัสนนุเหลาทพัเร่ืองขดีความสามารถในการเตรยีม

การและเคลื่อนกําลังยุทโธปกรณเขาไปในพื้นที่ สวนการวางแผนในเรื่องการ

สงกําลังบํารุงทางยุทธวิธีจะกระทําในระดับเหลาทัพ การวางแผนระดับ

ยุทธศาสตรน้ีจะสนับสนุนแผนยุทธการ รวมถึงการเพิ่มอุปกรณหรือวัสดุวิกฤติ 

ยุทโธปกรณที่ใชรวมกันไดระหวางเหลาทัพ การพิจารณาแสวงหาส่ิงอุปกรณ

ขาดแคลนและบริการจากพลเรือนและชาติพันธมิตร

 11.2 คณะทํางานชุดนี้จะพิจารณาแผนยุทธการและวิเคราะหการใช

ทรัพยากรทางทหารที่มีอยู บูรณาการทรัพยากรที่แตละเหลาทัพมีการใชงาน

ใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังประมาณการคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ

การทางทหารในแตละวันวามีคาใชจายเทาไหร ตลอดทั้งแผนการปฏิบัติที่
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คาดการณจะใชงบประมาณเทาไหร หากไมมยีทุโธปกรณเพยีงพอจะยมืจากชาติ

พันธมิตรใดไดบาง รวมถึงการระดมสรรพกําลังจากพลเรือนใหสนับสนุนการ

ปฏิบัติทางทหารดวย คณะทํางานดานนี้ไมจําเปนจะตองประชุมทุกวัน จะ

ประชุมเมื่อมีความจําเปนตามสถานการณ

12. การประชมุกบัรฐัมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม/กองบญัชาการ

แหงชาติ (Higher Headquarter Conference) (สําหรับการฝก)
 12.1 การประชมุนีเ้ปนการประชมุทีส่าํคญัในการเปลีย่นแปลงนโยบาย

ทางการเมืองไปสูการปฏิบัติทางทหาร อาจไมจําเปนตองประชุมทุกวันและ

สามารถปรับเปลี่ยนเวลาไดตามที่สํานักรัฐมนตรีกําหนด การประชุมนี้เปนการ

ประชุมอํานวยการในระดับยุทธศาสตร ใชระบบประชุมทางไกล (VTC) ผาน

เครือขายที่ปลอดภัย ผูเขารวมประชุมประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย เลขาธกิาร

สภาความม่ันคงแหงชาติ เลขาธิการสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูแทนสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และ

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับฝายทหารจะมีคณะผูบัญชาการทหารรวม

ประชมุเตม็คณะ การประชุมจะมรีฐัมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม เปนประธาน 

และมีเสนาธิการทหาร เปนผูดําเนินการประชุม

 12.2 วัตถุประสงคการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติทางทหาร

ของฝายเราใหสอดคลองกบัยทุธศาสตรชาตแิละการรักษาผลประโยชนแหงชาติ 

โดยการหารือประกอบดวย

-  การบรรยายสรุปเหตุการณ

-  การวเิคราะหการดาํเนนิการทุกดาน (DIME) ของฝายตรงขาม

-  แนวทางการดําเนินการดานการตางประเทศฝายเรา

- แนวทางการสื่ อสารทางยุ ทธศาสตร  ( S t r a teg i c 

Communication)
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-  แนวทางการดําเนินการทางทหารของฝายเรา และ

ผลกระทบที่ประชาชนจะไดรับ

- ทรัพยากรที่ตองการ การระดมสรรพกําลัง ความตองการ

งบประมาณ

- การประสานสอดคลองการปฏิบัติระหวางหนวย

- ทบทวนเจตนารมณของรฐัมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม และ

นายกรัฐมนตรี

- เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

13. คณะทํางานการจัดการองคความรู (Knowledge Management 

Working Group : KMWG)
 การจัดการองคความรูอยางเปนระบบ จะชวยใหศูนยบัญชาการ

ทางทหารสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องดวยระบบ ไมไดขึ้นอยูกับ

ความสามารถของบุคคล ดังนั้น จะตองมีการจัดทําบทเรียนจากการปฏิบัติ

ในทุกเร่ือง เผยแพรใหทุกคนท่ีมาปฏิบัติงานใหมทราบ เปนการสราง 

Institutional Memory ใหศูนยบัญชาการทางทหาร โดยบันทึกลงในระบบ

ใหผูปฏิบัติงานในผลัดตอไปรับทราบเร่ืองในอดีต นอกจากนี้คณะทํางาน

ชุดน้ีจะชวยปรับวงรอบการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไป 

ทั้งนี้ ควรมีการรวมถึงการจัดการขอมูล (Information Management) ดวย

14. คณะทํางานกฎการใชกาํลังรวม (Joint Rules of Engagement 

Working Group : JROEWG)
 กรณทีีม่ปีระเดน็เรือ่งกฎการใชกาํลงัและกฎหมายอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วของกบั

การปฏิบัติงาน ฝายยุทธการอาจเชิญฝายพระธรรมนูญและฝายอื่น ๆ เขารวม

ประชุมหารือเปนเรื่อง ๆ ไดตามความจําเปน ซึ่งไมจําเปนตองอยูในตาราง

วงรอบการอํานวยการปฏิบัติการรวมทุกวัน
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อางอิง 
 - วทิยาลยัเสนาธิการทหาร สถาบนัวชิาการปองกนัประเทศ. ตาํราวชิาหลักนยิม

พื้นฐานการปฏิบัติการรวม (Fundamental of Joint Operation) กันยายน 2559

____________________
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สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

รวบรวมและเรียบเรียงโดย คณก.จัดทําวารสารการสงครามทางอากาศ

 ในวารสารฯ ฉบับที ่74 ผูเรียบเรยีงไดนาํเสนอบทความเรือ่ง สถานการณ

ดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตอนที่ 2 ไปแลว ยังมีหัวขอหลักสุดทายของ

ตอนที่ 2 ที่ยังไมจบ คือหัวขอที่ 4 เรื่องราวที่เกี่ยวของกับไซเบอรในแตละดาน 

นําเสนอถึงหัวขอยอยที่ 4.5 Malware จะตองมีอีก 4 หัวขอยอย ไดแกหัวขอ

ยอยที่ 4.6 - 4.9 จึงไดมานําเสนอตอในฉบับนี้ นอกจากนั้นในวารสารฯ 

ฉบับที่ 75 นี้ จะมีหัวขอหลักดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรที่นาสนใจใหม

เพิ่มมาอีก 4 หัวขอ ประกอบดวยหัวขอ 5 - 8 ดังนี้ 

 5. อันดับการพัฒนาดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรระดับโลกของ

ไทยในป พ.ศ.2561

 6. สรุป 5 แนวโนมดาน Cybersecurity ในป พ.ศ.2563

 7. วินัยไซเบอร 3 ประการ ตานภัยคุกคามไซเบอร

 8. แหลงความรูดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย คณก.จัดทําวารสารการสงครามทางอากาศ
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(...ตอจากฉบับที่ 74)

4.6 Privacy 

 (1) ฐานขอมูลของ SingHealth กลุมผูใหบริการสาธารณสุข

ที่ใหญที่สุดในสิงคโปรถูกเจาะระบบ กระทบขอมูลผูปวย 1.5 ลานคน

 เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 

2561 S ingCERT ซึ่ ง เปน

หนวยงานประสานการรักษา

ค ว า ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย

คอม พิ ว เ ตอ ร ข อ ง สิ ง ค โป ร

ไ ด แ จ ง เ ตื อ น เ ห ตุ ก า ร ณ

ที่ขอมูลของผูปวยท่ีใชบริการ

ของ SingHealth ถูกขโมย

ไปจากฐานขอมูล SingHealth 

ซึ่ ง เ ป น กลุ ม ส ถ าน ให บ ริ ก า ร ส า ธ า รณสุ ขที่ ใ หญ ที่ สุ ด ใ นป ร ะ เ ทศ

สิงคโปร  ขอมูลที่ถูกขโมยมีสองสวน สวนแรกเปนขอมูลสวนบุคคล

ของผูปวย 1.5 ลานคน ท่ีมาใชบริการระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 

ถึง 4 กรกฎาคม 2561 ซึ่งขอมูลประกอบไปดวย ชื่อ นามสกุล ที่อยู เพศ 

เชื้อชาติ วันเกิด หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน และในสวนท่ีสอง

เปนขอมูลการจายยาผูปวยนอกจํานวน 160,000 คนจากผูปวย 1.5 ลานคน 

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสิงคโปรไดโพสตขอความผาน Facebook วาขอมูล

ของตนก็ไดรับผลกระทบจากเหตุการณครั ้งนี ้เชนเดียวกัน

 เหตุการณนี้ ทําใหรัฐบาลสิงคโปรสั่งใหผู ใหบริการสาธารณสุข

ตรวจสอบระบบท้ังหมด และชะลอโครงการระเบียนผูปวยอิเล็กทรอนิกส 

ตลอดจนใหแยกเครือขายที่พนักงานจํานวน 28,000 คนของ SingHealth 

ที่เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตออกจากเครือขายภายในของหนวยงาน หลักการ 
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Network separation นีจ้ะใชกบัหนวยบรกิารสาธารณสขุอืน่ ๆ  ในสงิคโปรดวย 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาขอมูลสวนบุคคลบางสวนจะถูกขโมยออกมาแตขอมูล

ผูปวยทัง้หมดยงัใชงานไดตามปกต ิโดย SingHelath จะติดตอผูปวยทกุคนทีม่า

ใชบริการระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 4 กรกฎาคม 2561 เพื่อแจงวา

ขอมูลของตนถกูขโมยหรอืไม หรอืผูทีส่งสยัวาจะไดรบัผลกระทบจากเหตกุารณ

นี ้สามารถตรวจสอบไดผานแอปพลเิคชนับนโทรศพัทมอืถือ (Mobile Applica-

tion) หรือเว็บไซตของ SingHealth องคกรดานสาธารณะสุข เชน โรงพยาบาล 

มกัจะเปนหนึง่ในเหยือ่ท่ีมแีนวโนมตกเปนเปาการโจมต ีเนือ่งจากเกบ็ขอมลูสวน

บุคคลจํานวนมากของผูปวยอาจพิจารณาจัดทํารายการบริการ โครงสราง

พืน้ฐานหรือขอมลูสาํคญั เพือ่ยกระดบัการเฝาระวงัในสวนดงักลาวเมือ่อยูภาวะ

เสี่ยงตอการถูกโจมตี รวมถึงสรางความตระหนักรูใหกับบุคลากรและจัดซอม

รบัมอืภยัคกุคาม หนวยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กบ็ขอมลูสวนบคุคลของลูกคากจํ็าเปนตอง

ทบทวนเสรมิมาตรการปองกันใหเพยีงพอทัง้ในดานกระบวนการ เทคโนโลยแีละ

บุคลากร

 คําแนะนําของไทยเซิรตเกี่ยวกับการปกปองขอมูล ผูดูแลระบบควรจัด

ทาํรายการขอมลูในระบบสารสนเทศและทบทวนสทิธกิารเขาถงึขอมลูในระบบ

ทั้งหมด ยืนยันมาตรการตรวจสอบสิทธิการเขาถึงขอมูล พรอมทั้งเฝาระวังและ

ตรวจจับพฤติกรรม การเขาถึงขอมูลที่ผิดปกติ หนวยงานควรแจงใหบุคลากร

ของหนวยงานระมัดระวังในการเปดไฟลแนบอีเมล หรือคลิกลิงกที่ไดรับ 

ผานชองทางตาง ๆ  ถาสงสยัวาเปนไฟลหรอืลงิกไดรบัจะมคีวามผดิปกต ิใหตรวจ

สอบและยืนยันกับผูสง เพื่อปองกันการติดมัลแวรปรับปรุงซอฟตแวรใหเปน

ปจจุบันอยางสมําสมอ และติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอรได

ทางเว็บไซต https://www.thaicert.or.th หรือ Facebook page https://

th-th.facebook.com/thaicert
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 (2) เซิรฟเวอรของ Unicef Thailand ท่ีเก็บขอมูลผูบริจาค 20,000 คน

ถูกเจาะระบบแจงเตือนผูที่ไดรับผลกระทบแลว

 เว็บไซตทางการแจ ง เ ตือนว า

เซิรฟเวอรของหนวยงานถูกโจมตีทาง

ไซเบอร พรอมชี้แจงวาไมพบหลักฐานที่

ชีว้ามกีารเขาถงึขอมูลทีสํ่าคญั เซิรฟเวอร

ดังกลาวไดจัดเก็บขอมูลของผูบริจาคท่ี

บรจิาคผานเวบ็ไซต www.unicef.or.th 

โดยเปน ช่ือ ชองทางการติดตอ และวันเดือนปเกิด ของผูบริจาคจํานวน

ประมาณ 20,000 คน และมีขอมูลบัตรเครดิตของผูบริจาคประมาณ 

400 คน ซึ่งสวนใหญเปนบัตรที่หมดอายุแลว และธนาคารไดดําเนินการ

ออกบัตรใบใหมใหแกผูบริจาคที่บัตรอาจยังไมหมดอายุเปนที่เรียบรอยแลว 

โดยยูนิเซฟไดทําการแจงไปยังผู บริจาคที่เกี ่ยวของทั้งหมดแลว

 Unicef Thailand ไดรายงานเหตุการณนี้กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

และไดดําเนินการรวมกับผู เชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทางไซเบอร

เพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้น รวมถึงไดดําเนินการอยางเต็มท่ีเพ่ือปองกันไมให

เกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้นอีก 

 เจาของขอมลูทีไ่ดรบัผลกระทบอาจเสีย่งทีจ่ะถกูโจมตี เชน ไดรับอเีมล

ที่มีจุดประสงคเพื่อหลอกขโมยขอมูลหรือเผยแพรมัลแวร สําหรับผูที่สนใจ

สามารถศกึษาวธิสีงัเกตอเีมลทีน่าสงสัยไดจากคลปิของไทยเซิรต https://www.

facebook.com/thaicert/videos/663973140417489/
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4.7 Standard & Guideline

 หนวยงาน NIST ของสหรัฐฯ ไดเผยแพรเอกสาร NIST Special 

Publication (SP) 800-37 Revision 2 ชื่อเต็มคือ Risk Management 

Framework for Information 

Systems and Organizations : 

A System Life Cycle Approach 

for Security and Privacy (ชื่อยอ 

RMF 2.0) โดยเอกสารนี้เปนฉบับ

ปรับปรุงจากเวอรช่ันกอนหนา

 ทาง NIST เผยวา RMF 2.0 นีเ้ปนกรอบการทาํงานทีค่รอบคลมุทัง้ดาน

ความมัน่คงปลอดภัย ความเปนสวนตวั และหวงโซอปุทาน จดุประสงคหลักเพือ่

ใชเปนแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบสารสนเทศภายในองคกร 

โดยเนื้อหาจะมีตั้งแตเรื่องแนวคิด โครงสราง กระบวนการทํางาน การควบคุม 

การประเมินผล และการเฝาระวัง ตัวเอกสารมีทั้งหมด 183 หนา ผูที่สนใจ

สามารถดาวนโหลดไดจากเวบ็ไซตของ NIST https://csrc.nist.gov/publica-

tions/detail/sp/800-37/rev-2/fi nal

4.8 Statistics

 (1) สถานศึกษาใน UK ประสบปญหาขอมูลร่ัวไหลมากกวา 700 คร้ัง 

ในป พ.ศ.2559-2560

 หนวยงาน Information Commissioners 

Offi ce (ICO) ของ สหราชอาณาจักรไดเปดเผยวา

ในชวงป พ.ศ.2559-2560 มรีายงานวาสถานศกึษา

ประสบปญหาขอมูลรั่วไหลทั้งหมด 703 ครั้ง 

โดยสวนใหญเปนโรงเรียน เนื่องจากมีขอมูล
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A System Life Cycle Approach 
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ทางการเงนิ เกบ็บนัทกึไวเปนจาํนวนมากแตไมไดมงีบประมาณในการดูแลดาน

ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลท่ีเพียงพอ นอกจากโรงเรียนแลว สถานศึกษา

แหลงอ่ืนเชน สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือมหาวิทยาลัยก็มีรายงานความเสียหาย

จากเหตุการณขอมูลเพิ่มขึ้นมากเชนกัน 

 การเจาะระบบเพื่อขโมยขอมูลจากสถานศึกษานั้นสงผลกระทบ

ในดานช่ือเสียงและขอมูลสวนบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลสวนตัวของเด็ก 

และขอมูลทางการเงินของผูปกครอง เน่ืองจากปจจุบันนี้ขอมูลสวนใหญจะถูก

เก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ผูที่เก็บบันทึกขอมูลเหลานี้ควรตรวจสอบเพื่อให

แนใจวามาตรการและวิธีการปองกันขอมูลนั้นเพียงพอ รวมถึงชองทาง

การตรวจสอบและรายงานใหกับผูเสียหายและหนวยงานที่ดูแลหากเกิด

เหตุการณขอมูลรั ่วไหล

 (2) สถิติขอมูลร่ัวไหลทั่วโลก ครึ่งแรกของป พ.ศ.2561 มีขอมูล

รั่วไหลมากหลุดกวา 4.5 พันลานรายการ มากกวาครึ่งเปนการขโมยขอมูล

จากบุคคลภายนอก

 บรษิทั Gemalto เปดเผย

รายงานสถิติขอมูลร่ัวไหล (Data 

Breach) ตลอดครึ่งป พ.ศ.2561 

โดยพบวาจํานวนขอมูลที่รั่วไหล

ออกไปรวมแลวมีมากกวา 4.5 พันลานรายการ โดยประเภทขององคกรท่ีพบ

ปญหาขอมูลรั ่วไหลมากที่สุดคือหนวยงานดานสาธารณสุข

 รูปแบบของการโจมตีที่พบมากที่สุดคือ การขโมยขอมูลสวนบุคล 

(Identity Theft) ชองทางการโจมตีท่ีพบมากที่สุดคือการบุกรุกจากบุคคล

ภายนอก (Malicious Outsider) นอกจากน้ี จากสถิติมีขอมูลสําคัญอีกอยางหน่ึง

คือในบรรดาขอมูลที่รั่วไหลออกไปนั้นมีไมถึง 3% ท่ีถูกเขารหัสลับขอมูลไว 

ซึ่งจะชวยใหผูที่ไดขอมูลไปจะนําไปใชงานตอไดลําบากหรืออาจไมไดเลย
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 ทาง Gemalto เผยแพรขอมลูสถติทิัง้แบบ Infographics และรายงาน

ฉบับเต็มผูที่สนใจสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต https://breachlevelin-

dex.com

4.9 Vulnerability & Patch

 (1) Western Digital ออกแพตช (Patch) แกไขชองโหวรายแรง

ในอปุกรณ My Cloud ท่ีเปดใหผูไมไดรบัอนญุาตสามารถลอ็กอนิเปนผูดแูล

ระบบได

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 

2561 นักวิจัยดานความมั่นคง

ปลอดภัยจากบริษัท Securify 

ได รายงานชองโหว ร ายแรงใน 

Western Digital My Cloud 

ซึ่งเปนอุปกรณ NAS สําหรับใชบริหารจัดการไฟลผานระบบเครือขาย ชองโหว

นี้เปดโอกาสใหผูไมไดรับอนุญาตสามารถเชื่อมตอเขามาเปนผูดูแลระบบ

ของตัวอุปกรณไดโดยไมจําเปนตองใสรหัสผาน ซึ่งทําใหผูประสงครายสามารถ

เขาถงึไฟลทีอ่ยูขางในรวมถงึควบคมุและเปลีย่นแปลงการทาํงานของตวัอปุกรณ

ได ชองโหวนี้มีรหัส CVE-2018-17153

 (2) แจงเตือนชองโหวรายแรงใน Apache Struts 2 อาจถูกยึด

เครื ่องได มีโคดสาธิตการโจมตีแลว

  เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 

2561 US-CERT ไดแจงเตอืนชองโหว

ใน Apache Struts 2 (https://

struts.apache.org) ซึ่งเปนชองโหว

ประเภท Remote Code Execution 
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สงผลใหผูประสงครายสามารถเขาควบคุมเครื่องจากระยะไกล ชองโหวนี้

มผีลกระทบกับ Apache Struts 2 ตัง้แตเวอรชัน 2.3 - 2.3.34 หรือ 2.5 - 2.5.16 

และไดมีการเผยแพรโคดสาธิตการโจมตีแลว ผูดูแลเว็บไซตที่มีการใชงาน 

Apache Struts 2 ควรตรวจสอบและอัปเดตแกไขชองโหวทันที โดยสามารถ

ศกึษาขอมูลเพิม่เตมิไดจากเวบ็ไซตของ Apache (https://cwiki.apache.org/

confl uence/display/WW/S2-057)

5. อันดับการพัฒนาดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรระดับโลก

ของไทยในป พ.ศ.2561
 ในเดือน มีนาคม 2562 สมาพันธโทรคมนาคมนานาชาติ (The 

International Telecommunication Union : ITU) ไดเผยแพรเอกสาร 

Global Cybersecurity Index 2018 (GCI 2018) ซึ่งจัดอันดับดานการพัฒนา

ดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใน พ.ศ.2561 จาก 175 ประเทศทั่วโลก 

ปรากฏวาประเทศไทยอยูในอันดับ 38 ของโลก (กลุมที่มีการพัฒนาฯ สูง)

การจัดกลุมการพัฒนาดาน GCI 2018 ระดับโลกแบงเปน 3 กลุมตามระดับสีในภาพ
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หากนับเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟกประเทศไทยจะอยูอันดับ 7 ของภูมิภาค
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ในขณะที่ประเทศที่มีการพัฒนาดาน GCI 2018 เปนอันดับ 1-3 ของโลก

ไดแกประเทศ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส มีคะแนน 

0.931, 0.926, 0.918 ตามลําดับ

 การจัดอันดับการพัฒนาดาน GCI 2018 พิจารณาจากตัวชี้วัด 

5 ดานของประเทศไทย ไดแก

  - ตวัช้ีวดัดานกฎหมาย เชน  พ.ร.บ.วาดวยการกระทาํความผดิเกีย่วกบั

คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 เปนตน 

 - ตัวชี้วัดดานเทคนิค เชน นําแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง

ของระบบสารสนเทศภายในองคกร ไดแก CERT/CIRT/CSIRT มาใชในการ

ดําเนินการดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร เปนตน

 - ตัวชี้วัดดานการจัดตั้งองคกรที่ควบคุมดูแลดานนี้ เชน การจัดต้ัง

สํานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ เปนตน

 - ตัวชี้วัดดานเสริมสรางสมรรถนะดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

 - ตัวชี้วัดดานความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ
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6. แนวโนมดาน Cybersecurity ในป พ.ศ.2563
 ในเว็บไซต Techtalkthai.com ไดสรุปแนวโนมดาน Cybersecurity 

ในป พ.ศ.2563  ไว 5 ประการ ดังนี้ 

 6.1 Fraud with a Deepfake : The Dark side of AI (ML/

Deep Learning)

Deepfake เปนการใชเทคโนโลยี AI เพื่อสราง Content 

ปลอมขึ้น ซึ่งแปลงไดท้ังแต ภาพ เสียง หรือวีดีโอ โดยเมื่อเดือนที่ผานมา

มีรายงานของแอปพลิเคชันที่ชื่อวา ZAO ของจีนที่สามารถสราง Deepfake 

ที่สามารถตัดตอใหใบหนาของเราเขาไปแทนคนในวีดีโอของจริงไดอยาง

แนบเนียนใหเรากลายเปนดาราคนไหนก็ได นั่นหมายถึงเทคโนโลยีนี้กําลังออก

สูตลาดจรงิ ๆ  ทีไ่มวาใครกส็รางวดิโีอปลอมไดงายและแนบเนยีน ยากท่ีคนท่ัวไป

จะแยกแยะได
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6.2 Beyond Fake news : It’s news based-on True Story

ขาวสารหรือ Content ที่อันตรายและสรางความแตกแยก

ไดมากกวา Fake news คือเน้ือหาท่ีสรางขึ้นโดยใชสวนหนึ่งของความจริง 

โดยในประเทศไทยมักจะมาในรูปแบบของการตูนลอเลียนทางการเมือง 

(ในเพจตาง ๆ) ซึ่งขอมูลนั้นดูนาเชื่อถือเพราะเปนสวนหนึ่งของเร่ืองจริง 

รวมถึงการนําเสนอเนื้อหาที่ไดมาจากขอมูลสถิติ ทั้งนี้กลุมที่ทําขึ้นอาจจะไดรับ

การสนับสนุนจากผูมีอํานาจหรือผลประโยชนทางการเมือง และสื่อดังกลาวจะ

ไมมกีารชีช้ดัตดัสนิวาสิง่ไหนถูกผดิแตจะใชความนาเชือ่ถอืเพือ่ใหกลุมเปาหมาย

เกิดอนุมานเปนภาพลบตอบุคคลหรือกลุมคน อยางไรก็ตามการโจมตีนี้ตอง

คอย ๆ ใชเวลาเพื่อสรางผลลัพธตามวัตถุประสงคของผูดําเนินการ

 6.3 Cyber Sovereignty and National Security in the long run

ทกุวนันีเ้ราอาจไมไดมอีธปิไตยทางไซเบอรจรงิ ๆ  สาเหตุมาจากส่ือ

ที่เรารับชมนั้นถูกคัดสรรและกลั่นกรอง (fi lter bubble effect) ดังนั้นเราจึง

ไมไดเปนผูมีสิทธิ์เลือกเสพเนื้อหาใดอยางแทจริง ยกตัวอยางเชน แตละคนที่

คนหาโรงแรมใน Booking.com อาจไดผลลัพธไมเหมือนกัน หรือแมแตการ

คนหาผาน google ก็อาจไดขอมูลตางกันตาม Profi le ของแตละคนนั่นเอง

อยางไรก็ตามนี่ถือเปนหัวขอใหญที่ไดรับการสนับสนุนระดับชาติ 

(State-sponsor) ซึ่งคุกคามเราดวยอาวุธท่ีเรียกวา Platform และที่สําคัญ
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ผูใชงานตางพรอมที่จะใหขอมูลของตนใหโดยไมรูสึกอะไรเสียดวย สุดทายแลว

เราจงึอยูในโลกเสมอืนทีเ่ราไมเคยตดัสินอะไรไดจริง ๆ  ทัง้นีป้ระเทศทียั่งสามารถ

เอาชนะการถกูคุกคามอธปิไตยทางไซเบอรไดก็คอืประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีนนั่นเอง เนื่องจากมี Platform เปนของประเทศตนเอง

 6.4 'Hacked, Breached' are new Normal in Cybersecurity

ปจจุบัน Incident ดาน Cybersecurity เกิดขึ้นทุกวันรอบตัวเรา

และมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอีกไมนานสิ่งเหลานี้จะกลายเปนเรื่องธรรมดา 

อยางไรก็ตามสิ่งที่ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนตองทําคือ การปรับ Mindset 

ของหนวยงาน/ตนเอง และควรเตรียมความพรอมเพื่อรองรับเหตุการณ

ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคตวาจะตองเกดิขึน้แน แตไมทราบเมือ่ใด และถาเกดิขึน้แลว 

เราจะรับมืออยางไร

 6.5 Tighten in Cybersecurity Sovereignty, Cyber Resilience 

and Data Privacy Regulation Compliance

ผูบริหารตองใหความสําคัญกับ ‘Value Preservation’ และ 

‘Value Creation’ โดยอาศยัประโยชนจากเทคโนโลย ีเชน การใชงาน Mobile 

Banking ทั้งนี้ผูบริหารมักจะติดตามเสมอวา RoI (Return of Investment) 

ที่เกิดขึ้นเปนเทาไหร ในขณะเดียวกัน Value Preservation หมายถึงคุณคา

ของธุรกิจจะเกิดจากระบบที่เสถียรและมั่นคงปลอดภัยดวย ซึ่งการเกิดขึ้น
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ไดนั้นตองมีกฏเกณฑหรือขอบังคับและผูควบคุมเขามากํากับดูแลเชนกัน 

(Regulatory และ Compliance) ซึ่งในประเทศไทยเองผูเกี่ยวของจึงถูกบังคับ

ดวย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร และ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคลนั่นเอง

 สําหรับ พ.ร.บ.ทั้งสองนั้นขอดีคือเปนการกําหนดและบังคับโทษ

ทางแพงและอาญาใหองคกรตื่นตัวกับ Cybersecurity ซึ่งขอดีคือแทนที่

จะมองแตในมุมของธุรกิจ เชน ตองลงทุน 1000 แตคาปรับเพียง 500 ถาในมุม

ของธุรกิจอยางเดียวการปฏิบัติคงไมเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อกฏหมายชี้ชัดเปนอักษร

วาผูที่มีสวนตัดสินใจ จงใจ ละเมิด ละเลย ปลอยผานจะมีโทษทางวินัย 

จึงกระตุนใหเกิดแรงขับดันต้ังแตระดับนโยบาย ซ่ึงนําไปสูการแกไขปญหา

ดาน Cybersecurity นั่นเอง

 สรุปคือแนวโนมทั้ งหมดนั้นจะตองถูกแกไขในหลายภาคสวน

ซึ่งเกี่ยวพันไปถึงวัฒนธรรมทางสังคม องคกร และทัศนคติ ทั้งนี้ตองเริ่มจาก

การสรางความตระหนักรู (Awareness) ในดาน Cybersecurity ถึงจะเปน

การแกปญหาอยางยั่งยืน นอกจากนี้การแกปญหาตองเกิดจากบนสูลาง 

เชน ผูบริหารองคกร ผูนําระดับประเทศ ที่มีอํานาจในการตัดสินใจไดนั่นเอง
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7. วินัยไซเบอร 3 ประการ ตานภัยคุกคามไซเบอร 

 กระบวนการทีจ่ะทาํใหองคกรมคีวามพรอมในการรับมอืภยัคุกคามดาน

ความปลอดภัยไซเบอรท่ีมีการพัฒนารูปแบบใหมอยูตลอดเวลาได จะตองเกิด

จากการรวมกันของผูบริหารและพนักงานในองคกรทุกคน เพื่อนําพาองคกร

ใหมีความมั่นคงปลอดภัย กระบวนการนั้นประกอบดวย

 7.1 Cyber Drill การซอมหนีไฟทางคอมพิวเตอร เปนการจําลอง

สถานการณการโจมตีภัยคุกคามไซเบอรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหพนักงานหรือ

หรือผูเกี่ยวของตอบสนองตอภัยคุกคามไซเบอรเกิดความคุนเคย และสามารถ

ตรวจสอบไดวาพนกังานคนใดมคีวามเสีย่งสงูตอการตกเปนเหยือ่ จากนัน้จึงคอย

ดําเนินการลดความเสี่ยงเปนลําดับตอไป เพื่อใหเห็นภาพ Cyber Drill เปน

อยางไร ขอยกตัวอยางดังนี้

 บรษิทั A ไดจดัทาํโครงการซอมหนไีฟทางไซเบอร เพือ่ทดสอบ Cyber-

security Readiness ของพนักงานภายในองคกร โดยมีการจําลองภัยคุกคาม

ทางไซเบอรที่เรียกวา Phishing ดวยการสราง Email ปลอม โดยผูไมหวังดีจะ

อางตนเองเปนผูบรหิารระดบัสงู โดยใช Email Address ทีป่ลอมใหเหมอืนหรอื

คลายกบั Email Address ของผูบรหิารทานนัน้ แตใชเพือ่หลอกลวงใหเปาหมาย

สงขอมูลหรือกรอกขอมูลสําคัญกลับมา ซึ่งกวาจะรูตัว ขอมูลองคกรไดรั่วไหล

ออกนอกบริษัทไปเปนที่เรียบรอยแลว

 การสงขอมูลปลอมในครั้งนั้นไดสงไปยังพนักงานในบริษัททุกคน 

เพื่อหลอกใหเขาสูเว็บไซตปลอมท่ีถูกจัดเตรียมไวลวงหนา โดยลอหลอกให

พนักงานกรอก Email และ Password ของตัวเองลงไปในเว็บไซตปลอม 

เมื่อกด Sign in หมายความวาพนักงานคนนั้นตกเปนเหยื่อของของการจําลอง 

Phishing Attack Simulation ทันที

 7.2 Incident Response ตอบสนองตอสถานการณไมพึงประสงค

และไมคาดคิดวาจะเกิดขึ้น เพื่อใหองคกรสามารถควบคุมสถานการณ รวมทั้ง

มลูคาความเสยีหายใหไดมากท่ีสดุ ซึง่การจัดการ Cyber Drill จากวนิยัขอที ่7.1 
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เปนเคร่ืองมือหน่ึงในการฝกซอมให Incident Response Team หรอืเจาหนาที่

ตอบสนองตอสถานการณไมพึงประสงครูเทาทันเหตุการณ แลวคอย ๆ พัฒนา

เวลาที่ใชในการควบคุมสถานการณจําลอง ใหไดลดลงมากขึ้น

 7.3 Cyber Resilience สรางสภาวะองคกรใหทนทานตอ

ภัยคุกคามทางไซเบอรที่เคยพบ หรืออาจไมเคยพบมากอน ซ่ึงการที่องคกร

จะมีสภาวะ Cyber Resilience ไดนั้น จําเปนตองมีการเตรียมการ และมี 

Incident Response Team ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณมากพอ

สมควร จนสามารถใชความชํานาญและประสบการณของทีมในการควบคุมภัย

คุกคามที่อาจไมเคยพบมากอนไดอยางทันทวงที

 องคความรูในการรับมือตอความมั่นคงปลอดภัยอยางยั่งยืนไดนั้น 

จําเปนตองรักษาวินัยทางไซเบอรทั้ง 3 ขอ ใหคงอยูในวัฒนธรรมองคกร อยูใน

ความนึกคิด และความเขาใจของผูบริหารระดับสูงอยูเสมอตลอดไป

8. แหลงความรูดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
 แหลงความรูทั้งหมดนี้ คณก.ทําวารสารฯ ไดจัดรูปรวมไวในลิ้งก

https://drive.google.com/fi le/d/1vp8QqZVqNZtPokhgotcGBJo1Gq0- 

KaaLr/view?usp=sharing สําหรับทุกคน ซึ่งผูอานสามารถไปเปดอาน ฟง 

หรือชมไดแบบสาธารณะ

อางอิง
 - https://www.thaicert.or.th/downloads/fi les/Cyber_Threat_Alerts_2017.pdf

 - https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2018-PDF-E.pdf

 - https://www.techtalkthai.com/cybersecurity-trend-2020-by-acis-profession-

al-center/

 - ปริญญา หอมเอนก (สุทัศน ณ อยุธยา). Strategy to Cybersecurity 4.0. เอซิส 

โปรเฟสชั่นนั่น เซ็นเตอร, 248 หนา

____________________
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มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา

Space Domain of U.S. Military
แปลและเรียบเรียงโดยกองยุทธศาสตร ศูนยการสงครามทางอากาศ

บทสรุปสําหรับผูบริหารในดานการปฏิบัติการอวกาศ 
ในเอกสารช่ือ Joint Publication 3-14, Space Operations, 

10 April 2018 ซึ่งเปนหลักนิยมดานการปฏิบัติการอวกาศของสหรัฐอเมริกา 

หลักนิยมฯ เลมนี้ประกอบดวย 4 เรื่อง ไดแก เรื่องที่ 1 Overview of Joint 

Space Operations เรื่องที่ 2 Space Operations and the Joint Function 

เรื่องท่ี 3 Command and Control of Joint Space Operations และ

เรื่องที่ 4 Planning and Assessment of Joint Space Operations  ผูแปล

ISSUE-75-161262.indd   59 21/12/2562   9:45:54



60 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 2563 ปที่ 20 ฉบับที่ 75

ไดนําหนาที่ 7-12 (จํานวน 6 หนา) ซึ่งเปนบทสรุปสําหรับผูบริหารในดาน
การปฏิบัติการอวกาศ มาแปลและเรียบเรียงลงในวารสารฯ ฉบับที่ 75 ผูแปล
ขอนําเสนอ ความสําคัญและคุณลักษณะทั่วไปของการปฏิบัติการดานอวกาศ
รวม  (Overview of Joint Space Operations) เชน ขอดีของการปฏิบัติการ
ดานอวกาศ, ภัยคุกคามในอวกาศ และการพึ่งพาอาศัยในการปฏิบัติการ
ดานอวกาศ เปนตน

 เมื่อทราบคุณลักษณะของการปฏิบัติการดานอวกาศแลว  จากนั้น
จะกลาวถึงงานท่ีตองดําเนินการรวมกันในการปฏิบัติการดานอวกาศ (Space 
Operations and the Joint Functions) เชน งานดานการควบคุมและ
บังคับบัญชา และงานดานการขาว เปนตน 

ในบทสรุปทั้ง 4 เรื่องนั้นจะมีจํานวนประเด็นสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
แตกตางกันไป ดังตอไปนี้ี้

เรื่องที่ 1 ภาพรวมในการปฏิบัติการดานอวกาศรวม (Overview of 

Joint Space Operations) 

 มีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ 8 ประเด็น ดังนี้
1. อวกาศนั้นไมไดใชประโยชนเพียงเฉพาะประเทศที่มีความเจริญ

กาวหนาทางเทคโนโลยีเทานั้น ประเทศอื่น ๆ  ก็ใชได (Space is no longer 
utilized by only the most  technologically advanced countries.)
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กวาครึง่ศตวรรษทีผ่านมา ไดมกีารพัฒนา/ถายทอดทางเทคโนโลย ีและ

การสงเสริมกันดานอวกาศอยางตอเนื่องทั่วโลก ทําใหมีระบบงานดานอวกาศ

เพิ่มมากขึ้น และกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานธุรกิจ พลเรือน และดาน

การทหาร สงผลใหการปฏบัิตงิานในอวกาศเกดิความขดัแยง มกีารแขงขันซ่ึงกนั

และกัน และมีขอบเขตในการปฏิบัติการจํากัดมากขึ้น  

 2. ยุทธศาสตรดานความมั่นคงแหงชาติของสหรัฐฯ  ป พ.ศ.2560

(2017 National Security Strategy)

สหรัฐฯ เห็นวาการใหเสรี

ในการเขาไปใชประโยชนและดําเนิน

กิจการตาง ๆ  ในอวกาศเปนเรือ่งทีส่าํคญั

มาก การแทรกแซงหรือประสงคราย

ตอสินทรัพยทางดานอวกาศ ยอมสง

ผลกระทบตอผลประโยชนของสหรัฐฯ  

โดยตรง ซ่ึงจะตองดําเนินการโตตอบ

ดวยทาทีตาง ๆ ใหทันเวลา ภายใน

ขอบเขตที่เหมาะสม 

การคงไวซึ่งการใชประโยชน

ทางดานอวกาศเปนเร่ืองสําคัญมากตอ

ความมั่นคงของสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตร ยุทธศาสตรดานความมั่นคง

แหงชาติของสหรัฐฯ ยอมรับวา “การดําเนินงานในลักษณะทํางานรวมกัน

ทํางานเปนทีมเปนเรื่องจําเปน ซึ่งจะกอใหเกิดความเชื่อมั่น/ไวใจในการแบงปน

การใชทรัพยากรดานอวกาศรวมกัน” ตัวอยางเชน การแจงพฤติกรรมที่ไมนา

ไววางใจของฝายตรงขามซึ่งเกิดขึ้นในที่ตาง ๆ ใหแกกันและกันทราบ เพราะ

พฤติกรรมเหลานั้นอาจนําภัยคุกคามดานอวกาศมาสูสหรัฐฯ และพันธมิตรได
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 3. มิติดานอวกาศ (Space Domain)

อวกาศจะเปนพื้นที่ที่ อยู เหนือความสูงในชั้นบรรยากาศ 

(Atmospheric) ซึ่ งบรรยากาศในชั้นนี้มีอิทธิพลตอวัตถุที่ลอยตัวอยู

นอยมาก มิติดานอวกาศนั้นจะเปนมิติสําคัญอีกหนึ่งมิติ เหมือนกับมิติ

ทางอากาศ มิติทางบก และมิติทางทะเล อวกาศเปนอาณาเขตทางกายภาพ

ที่หนวยงานทางทหาร พลเรือน และทางดานธุรกิจสามารถเขาไปดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ได ความสัมพันธระหวางมิติอวกาศและมิติไซเบอรจะตอง

เปนหน่ึงเดียวกัน ในการปฏิบัติการดานอวกาศ หลายครั้งจะขึ้นอยูกับความ

พรอมทางดานไซเบอร และเรือ่งท่ีสาํคญัมากทางดานไซเบอรจะตองกระทาํผาน

การปฏิบัติการดานอวกาศเทานั้น

    ความสัมพันธของขีดความสามารถในมิติตาง ๆ
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 4. ขอไดเปรียบในการเขาไปใชประโยชนดานอวกาศ (Benefi ts 

From Access to Space)

สนิทรพัยและระบบตาง ๆ  ในอวกาศจะชวยในดานการเตรยีมการ

ใหผูบัญชาการรบสั่งการตอผูใตบังคับบัญชา ใหเขาหรือออกจากพื้นที่

การรบในพื้นที่ี่ี่ ไดครอบคลุมเกือบทั่วโลก ขอได เปรียบท่ีเดนชัดมาก

ในการใชมิติดานอวกาศสําหรับทําการรบ คือ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ทางทหารและเปนอิสระในการปฏิบัติการ

 5. การพึ่งพาอาศัยกันในดานอวกาศ (Dependencies)

การวางแผนทางทหารบางครัง้อาจจะตองมกีารประสานงานกันเพือ่

ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากหนวยงานนอกกระทรวงกลาโหม หนวยงาน

พลเรือน หนวยงานทางดานธุรกิจ และหนวยงานตางประเทศ ซึ่งจะชวยให

กองกําลังรวมมีทางเลือกไดมากขึ้น หากมีการใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณ

ทางดานธุรกิจเขามาเสริม จะชวย

เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ด า น

การสือ่สารได เชน การระบเุปาหมาย 

การติดตามเปาหมาย การคนหา

ตําแหนงที่ตั ้ง เปนตน 

การใชงานดาวเทียมระหวาง

องคกรตาง ๆ เพื่อการสื่อสาร
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 6. ภัยคุกคามในการปฏิบัติการดานอวกาศ (Threat to Space 

Operations)

การยิงดวยเลเซอรจากดาวเทียม

ในอวกาศนั้นสภาพแวดลอมโดยธรรมชาติแลวจะมีอันตรายสูง 

มีความแออัด มีความขัดแยง และมีการแขงขันกันมากขึ้น โดยธรรมชาติแลว

การคุกคามทางอวกาศนั้นจะกระทําตอดาวเทียม แผนรับพลังงานแสงอาทิตย

ของดาวเทียม เชน การฉายรังสีรบกวน และผลกระทบจากขยะอวกาศใน

วงโคจรท่ีดาวเทียมเคลื่อนผาน ภัยคุกคามที่เกิดจากความไมต้ังใจของมนุษย

(เชน ผลจากขยะอวกาศในวงโคจรของดาวเทียม หรือถูกรบกวนจาก

คลื่นแมเหล็กไฟฟาในอวกาศ เปนตน) และเกิดจากความตั้งใจของมนุษย 

(เชน การรบกวนสัญญาณดาวเทียม การใชแสงเลเซอรรบกวน การโจมตีทาง

ไซเบอร และการใชอาวุธตอตานดาวเทียม เปนตน) สวนการแสดงทาทีทางดาน

อวกาศในระดบัชาตน้ัินตองแสดงถึงการรเิริม่/บุกเบกิ และในบางกรณตีองแสดง

ถงึการแตกหกัและการทาํลายขดีความสามารถดานอวกาศของฝายตรงขามดวย

 7. ลักษณะของวงโคจรในอวกาศ (Orbital Characteristics of 

Space)

 ประเภทของวงโคจรและปจจัยเสริมตาง ๆ โดยทั่วไปจะเลือกใชเพื่อ
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ใหเกิดประโยชนสูงสุดและสิ้นเปลืองคาใชจายนอยที่สุด ตามวัตถุประสงคใน

การใชงานและขดีความสามารถของดาวเทยีม ประเภทวงจรทัว่ไปทีใ่ชในวงการ

ทหาร 4 ประเภท ไดแก วงจร Geosynchronous Earth Orbit (GEO) 

วงจร Highly Elliptical Orbit (HEO) วงจร Medium Earth Orbit (MEO) 

และวงจร Low Earth Orbit (LEO)

ลักษณะวงจรดาวเทียมที่ใชในวงการทหาร

 8. ขอพิจารณาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในอวกาศ (Environment 

Considerations) 

 นอกเหนือจากภัยคุกคามประเภทสะเก็ดดาวและรังสีคอสมิค

แลว สิ่งที่สรางความเสียหายตอขีดความสามารถดานอวกาศมากที่สุด

จะมาจากดวงอาทิตย การทํางานของดาวเทียมจึงอยูภายใตของ

ผลกระทบจากสิง่เหลานี ้อนภุาคหรอืสิง่ตาง ๆ  ทีห่ลงเหลอือยูในวงโคจร

ตลอดชวงอายุของดาวเทียม เชน ขยะที่เกิดจากดาวเทียมที่ระเบิด

หรือชนกัน ชิ้นสวนท่ีเหลือของจรวด และวัตถุจากธรรมชาติ เชน 

สะเก็ดดาวอาจทําลายระบบการทํางานของดาวเทียมใหเสียหายได
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ขยะในอวกาศ

เรื่องที่ 2 การปฏิบัติการดานอวกาศและภารกิจรวม 

(Space Operations and the Joint Function)

 มีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ 2 ประเด็น ดังนี้

 1. การปฏิบัติการดานอวกาศและขีดความสามารถที่เกี่ยวของ 

(Space Operations and Associated Capabilities)

การทําความเขาใจในความสามารถดานอวกาศ ซึ่งเปนพื้นฐาน

ของกองกําลังรวมตาง ๆ  เพือ่นาํมากาํหนดแนวทางในการวางแผนและการปฏบิตัิ

การทางทหารใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะตองมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้

• การตระหนักรูสถานการณดานอวกาศ เปนการบูรณาการ

ระหวาง การตรวจการณ การเก็บรวบรวมขอมูล และการ

ประมวลผลขอมูล ท่ีไดจากการเฝาตรวจสภาพแวดลอม

ในขณะนั้นจากดาวเทียมของสหรัฐฯ และพันธมิตร เพื่อใหเกิด

ความเขาใจรวมกันในความพรอมดานอวกาศของสหรัฐฯ 

และพันธมิตร 
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• การควบคุมดานอวกาศนั้น สามารถดําเนินการดวยการปฏิบัติ

การควบคุมอวกาศเชิงรุก และการปฏิบัติการควบคุมอวกาศ

เชิงรับ เพื่อกอใหเกิดความเชื่อมั่นและมีเสรีในการปฏิบัติการ

• ความเชื่อมั่นของผูปฏิบัติงานทางทหารน้ัน ขึ้นอยูกับการรู

ตําแหนงและทิศทางที่ถูกตอง สามารถเลือกเวลาในการปฏิบัติ

ได เพื่อความถูกตองแมนยําตอเปาหมายทางภูมิศาสตร 

ขีดความสามารถดานอวกาศชวยใหเกิดความเที่ยงตรง 

ถูกตองตอเปาหมายในเรื่องเวลา ตําแหนง และทิศทาง เปนตน
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• ประโยชนสําคัญที่ไดจากความสามารถในการรวบรวมขอมูล
ขาวกรองดานอวกาศ คอื การรายงานสภาพเหนอืพืน้ทีต่องหาม 
ซึ่งโดยปกติจะไดรับขอมูลจากตรวจทางพื้นดิน ทางทะเล หรือ
ทางอากาศนอยมาก หรอืไมไดเลย ซึง่ภารกจิเหลานีเ้ปนภารกิจ
ที่ตองใชเวลามาก

• ระบบการสื่อสารดวยดาวเทียม (SATCOM) จะชวยแกปญหา
การตดิตอสือ่สารทีเ่กนิกวาระยะสายตา (Beyond line of sigh)

• การเฝาตรวจสภาพแวดลอมทางพ้ืนดิน และทางอวกาศจะชวย
สนบัสนนุในการปฏบิตักิารรวม โดยจะชวยสรางความตระหนกั
รูที่ถูกตอง ใหแกผูบัญชาการกองกําลังรวม ตอสภาวะแวดลอม
ในพื้นที่การรบ

• ภารกิจการแจงเตือนขีปนาวุธ (Missile Worning) จะไดจาก
การบูรณาการระหวางระบบตรวจจับทางอวกาศและทางพ้ืนดิน

• ความสามารถในการคนหาการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร
เกิดจากการบูรณาการขีดความสามารถของระบบตรวจจับ
ทั่วโลก

• การขนสงอวกาศ คือ ความสามารถในการขนสงอุปกรณตาง ๆ  
ขึ้นไปในอวกาศ

• การปฏิบัติงานกับดาวเทียมจะมีลักษณะพิเศษ เชนเดียวกับ 
การปฏิบัติงานกับยานอวกาศและการบรรทุกสิ่งของขึ้นไปใน

อวกาศ
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 2. ภารกิจรวม (Joint Function)

ภารกิจรวมจะเกี่ยวของกับการใชขีดความสามารถ และ

การดาํเนนิการอืน่ ๆ  ไปพรอม ๆ  กนั เพือ่สนบัสนนุใหผูบญัชาการกองกาํลงัรวม

สามารถบูรณาการ และสั่งการในการดําเนินงานใหภารกิจรวมตาง ๆ ประสบ

ผลสําเร็จ ภารกิจตาง ๆ ที่เปนพื้นฐานของการปฏิบัติิการรวมในทุกระดับของ

สงครามนั้นจะประกอบดวย 7 กลุมงาน ไดแก การบัญชาการและควบคุม, 

การขาวกรอง, การยิง, การเคลื่อนกําลังและการจัดทัพ, การปองกันตนเอง, 

การดํารงไวซึ่งกองกําลัง  และการจัดการขอมูลขาวสาร

• การบัญชาการและควบคุม (Command and Control) 

ขอมูลดานการขาวสวนใหญที่มีผูบังคับบัญชานํามาใชใน

การตดัสินใจจะไดมาจากอปุกรณเกบ็รวบรวมขอมลูจากอวกาศ 

การตระหนกัสูในสถานการณดานอวกาศ (SSA) นัน้ จะชวยใน

เรื่องการบัญชาการและควบคุม โดยสามารถแสดงลักษณะ

ของสภาพแวดลอมในอวกาศ รวมกับขอมูลขาวสารท่ีไดมา

จากภาคพื้น และในสวนอื่น ๆ SSA จะชวยใหเกิดความเขาใจ

เชิงลึกตอการวางกําลังดานอวกาศของฝายตรงขาม
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• การขาวกรอง (Intelligence) อุปกรณดานการขาวในอวกาศ

ชวยเพิ่มเติมขอมูล ขาวสาร ใหถูกตองและทันสมัยเพื่อชวยใน

การตัดสินใจในสถานการณการรบ

• การยิง (Fires) การยิงที่ ดําเนินการพรอมกับการควบคุม

ดานอวกาศจะชวยสรางผลกระทบตอระบบงานดานอวกาศของ

ฝายตรงขามไดในหลาย ๆ มิติ

• การเคลือ่นยายกาํลงัและการดาํเนนิกลยทุธ (Movement and 

Maneuver) การเคลื่อนยายกําลังและการดําเนินกลยุทธ 

ประกอบดวยกจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัการวางกาํลงั การจดัตาํแหนง

ดาวเทียม การกําหนดทิศทางใหดาวเทียมในวงโคจรใหม รวมท้ัง

และกําลังดานอวกาศที่พื้นดิน

• การปองกัน (Protection) การปองกันในการปฏิบัติงานดาน

อวกาศรวมทั้งการวัดผลการปองกันดวยวิธีตาง ๆ จะกอใหเกิด

ความมั่นใจในการปฏิบัติงานรวมกันดวยความเปนกันเอง ในขณะ

เดียวกันก็ดําเนินการลดกําลังฝายตรงขามโดยการระงับ/ยับยั้ง 

หรือเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถของฝายตรงขาม

• การดํารงไว (Sustainment) การดํารงไวซึ่งการปฏิบัติงานดาน

อวกาศ ทําไดโดยการขนสงดานอวกาศ การปฏิบัติการของ

ดาวเทียม การคืนสภาพกําลังดานอวกาศ และการรักษากําลังพล

ที่ปฏิบัติงานดานอวกาศ

• การจัดการขอมูลขาวสาร (Information) การสนับสนุนดาน

อวกาศนั้นชวยใหเกิดการสงผานขอมูลขาวสารและการตัดสินใจ

ไดดีขึ้น

                                                                     (อานตอฉบับหนา...)
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ผูบังคับบัญชาศูนยการสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง

 ผูอํานวยการศูนยการสงครามทางอากาศ

 น.อ.สุธี รักชาติ      น.อ.กุศล ขันธสอาด
 รองผูอํานวยการ นายทหารฝายเสนาธิการ
 ศูนยการสงครามทางอากาศ ศูนยการสงครามทางอากาศ
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    กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

    พล.อ.อ.มานัต วงษวาทย ผบ.ทอ.เปนประธานในพิธีแสดงความยินดีแกนายทหาร
สัญญาบัตร ที่ไดรับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ สังกัดกองทัพอากาศ 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ หองรับรองกองทัพอากาศ 
ในการนี้ พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ.ไดเขารวมในพิธีในครั้งนี้ดวย
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.สุพจน เตาทอง ผอ.ศกอ.รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ 
พ.ต.อ.มนัส นาถนิติธาดา บิดา น.อ.อภิชาติ นาถนิติธาดา หก.กยศ.ศกอ. 

โดยมีขาราชการ ศกอ.รวมในพิธีฯ ณ ศาลา 13 และ เมรุ 1 ศาลาทักษิณาประดิษฐ 
วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2562 

และฌาปนกิจศพวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

 น.อ.สุธี รักชาติ รอง ผอ.ศกอ.นําขาราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ 
ศูนยการสงครามทางอากาศ ฝกบุคคลทามือเปลาตามคูมือการฝกพระราชทาน 

เมื่อวันจันทรที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหนาอาคารศูนยการสงครามทางอากาศ
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

น.อ.กุศล ขันธสะอาด ฝสธ.ศกอ. และ น.อ.กฤศนิน จันทนา หก.กทย.ศกอ.เขารวม
โครงการสัมนา เพื่อประเมินกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค ป 2563 เรื่องการประเมิน
ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ระหวาง 16-18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารีอยุธยา
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

น.อ.สุธี รักชาติ รอง ผอ.ศกอ.เปนประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทําวารสาร
การสงครามทางอากาศ ฉบับที่ 75 ครั้งที่ 4 โดยมี คณะกรรมการจัดทําวารสารฯ       

เขารวมประชุม ฯ เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม  2562 ณ หองประชุมศูนยการสงคราม   
ทางอากาศ
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กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

น.อ.สุธี รักชาติ รอง ผอ.ศกอ.เปนประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการศูนยการสงครามทางอากาศ ประจําป 2563 ครั้งที่ 1

  โดยมี คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ เขารวมประชุม ฯ                     
เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม  2562 ณ หองประชุมศูนยการสงครามทางอากาศ
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78 วารสารรายไตรมาสประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 2563 ปที่ 20 ฉบับที่ 75

กิจกรรมศูนยการสงครามทางอากาศ

น.อ.สุธี รักชาติ รอง ผอ.ศกอ. นําขาราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจํา

การ ศูนยการสงครามทางอากาศ จัดกิจกรรม 5 ส.บริเวณอาคารสํานักงาน โดยรวมกัน

ทําความสะอาด อาคารสํานักงาน ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคาร 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนยการสงครามทางอากาศ
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