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การปรับปรุงขีดความสามารถทางไซเบอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้ านไซเบอร์ได้ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ผลจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีการพัฒนาภายในหน่วยงาน พัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย เพิ่มศักยภาพ
และยกระดับหน่วยงานให้สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงการพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
ทุกรูปแบบ และถือเป็นความเร่งด่วนในการบริหารจัดการส าหรับองค์กรต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ก็ได้
มีความเคลื่อนไหวในการพัฒนาก าลังพลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมื อกับภัย คุกคาม
และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กบั ประเทศในระยะยาว จึงมีความจาเป็นทีจ่ ะต้องฟืน้ ฟูกาลังพลทีม่ ใี นปัจจุบนั
ให้มคี วามพร้อมในระดับสูงเพือ่ สอดรับกับยุคแห่งการเปลีย่ นแปลงทางไซเบอร์
ข้อมูลทั่วไป
ในปัจจุบันภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ที่กระทบ
ต่อความมั่นคง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็วได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการเปลีย่ นแปลงโลก
ความรวดเร็วทาให้การติ๑ดต่อสือ่ สาร การรับส่ง และการเข้าถึงข้อมูล
เป็นไปอย่างไร้ขดี จากัด เห็นได้จากในช่วงทีผ่ า่ นมา พบข่าวมัลแวร์
(Malware) และภัยคุก คามทางไซเบอร์ห ลากหลายประเภท
เพิม่ มากขึน้ ทาให้เห็นว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์มกี ารพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึน้
จากสถานการณ์และการเปลีย่ นแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว
ส่งผลต่อความมัน่ คงของนานาประเทศในหลายมิติ รวมทัง้ ประเทศ
ไทย มีสงิ่ บ่งชีว้ า่ ความมัน่ คงของชาติได้รบั ผลกระทบจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ในหลายมิ ติ เช่น ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงในประเทศ นอกจากนั้นเมื่ อมีความก้าวหน้า
และพึ่ง พาไซเบอร์ม ากเพี ยงใด ยิ่ง เพิ่ ม โอกาสเสี่ยงที่ จ ะเกิ ด
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติจากไซเบอร์
มากขึน้ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้๓
การปรับปรุงขีดความสามารถทางไซเบอร์ของกระทรวง
กลาโหมสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๗ ก.พ.๖๔ ที่ผ่านมา๒ เป็นช่วงสัปดาห์

ทีว่ ิศวกรของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ทีแ่ สดงถึงความพยายาม
ในการพัฒ นาก าลัง พลด้านวิศวกรรมที่ ห ลากหลายเพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจ ความสนใจในวิศวกรรม และเทคโนโลยี เนื่องจาก
ก าลังพลด้านไซเบอร์ของกองทัพมีความส าคัญต่อการปกป้อง
ความมัน่ คงของชาติ ซึ่ง John Marx รักษาการผูอ้ านวยการใหญ่
ด้านความทันสมัยทางไซเบอร์ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สหรัฐฯ ได้กล่าวไว้ในสัปดาห์วิศวกรที่ผ่านมาว่า การปรับปรุง
ขีดความสามารถทางไซเบอร์ภายในกระทรวงกลาโหมมีเป้าหมาย
สาคัญ ๓ ด้าน ได้แก่
เป้ า หมายแรก การพั ฒ นาความสามารถในแผนก
การพัฒ นา การปรับใช้ระบบปฏิบัติการทางไซเบอร์ รวมถึง
ความสามารถในการเตรียมพร้อม และตอบสนองต่อสถานการณ์
ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ร้างขึน้ เพือ่
รองรั บ การโจมตี ท างไซเบอร์ ป ระเภทต่ า ง ๆ ในปั จ จุ บั น
ความสามารถในการจัดการกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น
ในสภาพแวดล้อมของการปฏิบตั งิ าน เป็นต้น
เป้าหมายที่สอง การพัฒนาขีดความสามารถส าหรับ
การปฏิบตั กิ ารทางไซเบอร์ และการควบคุมแถบคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Spectrum) เพื่ อ สนั บ สนุ น วั ต ถุ ป ระสงค์
เชิงกลยุทธ์ในระดับชาติ ซึ่งจะช่วยให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
สามารถบรรลุข้อได้เ ปรียบด้านข้อมู ล ในทุ ก พื้นที่ ป ฏิบัติก าร
(Operation Domain)
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เป้าหมายที่สาม เพื่อสนับสนุนสองประการแรก คือการ
สร้ า งความเชี่ ย วชาญด้ า นไซเบอร์ แ ละควบคุ ม แถบคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าทีไ่ ม่มใี ครเทียบได้ทวั่ โลก เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด
ทีมงานผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนวัตกรรมการสร้างสรรค์ ซึง่ ต้องอาศัยความ
เข้าใจการขับเคลื่อนด้วยความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ซึ่งท าให้ระบบที่ซับซ้อนสามารถท างานได้ และต้องมีผู้ที่เข้าใจ
ถึงขีดจากัดของซอฟต์แวร์อย่างแท้จริง จึงจะมีสว่ นทาให้เป้าหมาย
ทัง้ สองประการแรกสามารถบรรลุได้ นอกเหนือจากภารกิจหลัก
ทัง้ สามนี้ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ยังสนับสนุนการสรรหาบุคลากร
ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษในโลกไซเบอร์ ตลอดจนบุ คลากร
ทีม่ คี วามสามารถทีม่ คี วามเข้าใจซอฟต์แวร์ทซี่ บั ซ้อนได้เป็นอย่างดี
และสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยีย่ มได้ ซึ่งถือเป็นความสามารถ
ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในการมีระบบที่สามารถต้านทาน
การโจมตีทางไซเบอร์ และบรรลุขอ้ ได้เปรียบด้านข้อมูลในสนามรบ
บทวิเคราะห์
จากเป้าหมายของการปรับ ปรุง ขีดความสามารถทาง
ไซเบอร์ให้ทันสมัยภายในกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ท าให้เห็น
ถึงการก าหนดแนวทางของการวางแผนป้อ งกันด้านไซเบอร์
ในอนาคตโดยให้ ความส าคัญ กั บ นวั ตกรรมทางเทคโนโลยี
และการพัฒ นาขี ด ความสามารถใหม่ ตลอดจนการพั ฒ นา
ขีดความสามารถของก าลัง พลในงานด้านไซเบอร์เ พื่ อให้ มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองต่อความท้าทายทั้งใน
ปัจ จุบัน และอนาคต ซึ่งหากปราศจากการฟื้นฟูก ารพัฒ นา
และการเตรียมความพร้อม อาจท าให้สหรัฐฯ เผชิญกับความ
ท้าทายจากภัยคุกคาม และการปกป้องอธิปไตยทางไซเบอร์
ทัง้ จากตัวแสดงทีเ่ ป็นรัฐ และไม่ใช่รฐั
ประเทศที่ มีเ ทคโนโลยีร ะดับสูง อย่างจีน รัส เซีย และ
ญี่ ปุ่ น ที่ ผ่ า นมาทั้ ง สามประเทศก็ ต กอยู่ ใ นพื้ น ที่ ข องการ
ถูกก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งปัญหาอาจเกิดจากความ
บกพร่องของระบบ หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ทยี่ งั ไม่เพียงพอ
และจากประเด็ นที่ เ กิ ดขึ้ นนี้ ก็ ท าให้แ ต่ล ะประเทศ รวมทั้ ง
กองทั พ หั น มาให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปรั บ ปรุ ง ระบบให้ มี
ประสิท ธิภาพมากขึ้น โดยได้มี ก ารใช้เ งินลงทุ นที่ เ พิ่ม สูง ขึ้ น
เพือ่ พัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ทางไซเบอร์ รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรของกองทัพด้านไซเบอร์ให้มีความพร้อมสาหรับ
การป้ อ งกั น การถู ก โจมตี ดั ง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ว่ า อนาคต
การแข่งขันในมิตขิ องไซเบอร์จะมีความสาคัญและมีความจาเป็น
ต่อกองทัพเป็นอย่างยิง่
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ส่งผลกระทบต่อ
กองทัพในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศไทยด้วย เนือ่ งจาก

๑) การทางานของระบบไซเบอร์ได้ถกู พัฒนาให้สามารถสร้างความ
เสียหายต่อข้อมูลอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบในวงกว้างมาก
ขึ้น ๒) มี ความซั บ ซ้ อนในการติด ตามถึง ผู้ ก ระท าความผิ ด
จึงท าให้การจับกุมผู้กระท าความผิดทาได้ยาก และ ๓) มีความ
ยุง่ ยากในการเฝ้าระวัง และป้องกันสาหรับการรับมือกับภัยคุกคาม
ดังกล่าว ดังนัน้ จึงจาเป็นต้องอาศัยความรูเ้ ฉพาะทางด้านไซเบอร์
ของกาลังพลในกองทัพเป็นอย่างมาก เนือ่ งจาก ปัญหาการถูกโจมตี
ทางไซเบอร์มักเกิดจากการขาดการบริหารระบบเครือข่ายที่ดี
และขาดความเข้าใจในกระบวนการท างานของระบบไซเบอร์
ซึง่ จากผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ในการใช้งาน
เทคโนโลยี ด้ า นความมั่ น คง และอาจสร้ า งความเสี ย หาย
เกินกว่าทีก่ องทัพจะสามารถรับมือได้
ข้อเสนอแนะต่อกองทัพ
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางไซเบอร์จะมีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่ง ต่อกองทั พในอนาคต ดังนั้น เพื่อเตรียม
ความพร้ อ มในการรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามดั ง กล่ า ว กองทั พ
ควรดาเนินการ ดังนี้
๑) กองทัพควรสนับสนุนการพัฒนาก าลังพลด้านไซเบอร์
เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนก าลังพลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ด้านไซเบอร์ในหลายหน่วยงาน จึงควรจัดทา “ประชาคมความมัน่ คง
ทางไซเบอร์ (Cyber Defense Community)” เพื่อเป็นการรวม
ผูเ้ ชีย่ วชาญในการพัฒนาขีดความสามารถ เพือ่ เตรียมความพร้อม
รับมือกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบ และสามารถดึงกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางไซเบอร์มาเพือ่ ใช้แก้ปญั หาทางไซเบอร์ได้
๒) กองทั พควรสนับ สนุนการบริห ารระบบเครือข่าย
ทางไซเบอร์ รวมถึงการสนับสนุนระบบฐานข้อมูล และการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
เพื่อรองรับการเผชิญ กับ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ กระทบต่อ
ความมัน่ คงของชาติ
๓) กองทัพควรส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์ดา้ นองค์ความรู้
จากผูเ้ ชีย่ วชาญทางไซเบอร์ โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้ง ภายใน และภายนอกกองทั พ ซึ่ง จะเป็นประโยชน์
ในการแลกเปลีย่ นความรูจ้ ากการได้ปฏิบตั ริ ว่ มกัน เพือ่ ให้กาลังพล
ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจถึงการท างานของระบบทางไซเบอร์
มากขึน้

ข้อมูลอ้างอิง
๑
เอกสารศึกษาฉพาะกรณี (Case Study) เรือ่ ง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:
AI) กับจุดเปลีย่ นของสงครามในอนาคต พิมพ์ครัง้ ที่ ๑ กรุงเทพฯ ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์
สถาบั
นวิชาการป้องกันประเทศ, ๒๕๖๓.
๒
https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2512764/cyberworkforce-vital-to-protecting-national-security/
๓
เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรือ่ ง แนวทางการพัฒนากองทัพไทยดานการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยทางไซเบอร พิมพครัง้ ที่ ๑ – กรุงเทพฯ ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ, ๒๕๖๐.
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