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	 ความมั่นคงไซเบอร์ (Cybersecurity) 

เป็นประเด็นที่ได ้รับความสนใจอย่างยิ่งจากท้ัง 

นักวิชาการ ฝ่ายความมั่นคง ภาคธุรกิจ

และผู ้ก�าหนดนโยบายในบริบท

โลกที่ตัวแสดงต่าง ๆ  พึ่งพาพื้นท่ี

ไซเบอร์มากขึ้น ในขณะเดียวกัน

ความเสีย่งจากการใช้พืน้ท่ีดงักล่าว

ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น 

อาชญากรรมไซเบอร์  (Cybercrime), 

มัลแวร์ (Malware) หรือการโจมตีโดยปฏิเสธการให้

บริการ   (Denial-of-service (DoS) attack)   ปัจจุบันนี้ 

การท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านพื้นที่ไซเบอร์เป็น

กิจกรรมทีเ่ป็นส่วนหนึง่ในวถิชีีวติของผูค้นจ�านวนมาก  

เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารที่เกิดขึ้น 

บนพื้นที่ไซเบอร์อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้การ

จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ในโลกที่การ 

อนุวัตรดิจิทัล (Digitalisation) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ก็น�ามาซึ่งความท้าทายชุดใหม่ ๆ  ที่ทั้งภาครัฐ กองทัพ 

และภาคเอกชนต่างจะต้องปรับตัวและเตรียมความ

พร้อมท่ีจะรบัมือ อย่างไรก็ตามบทความนีมุ่้งพจิารณา 

ความมัน่คงไซเบอร์ในบรบิทขององค์กรหรอืหน่วยงาน 

ภาครัฐและกองทัพเป็นหลัก

 ส�าหรับประเทศไทยการอภิปรายสาธารณะ

เกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร ์ได ้รับความสนใจ 

มากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาล พลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศวิสัยทัศน์เชิง 

นโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเน้นการน�าเทคโนโลย ี

และนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

นอกจากนี้การเกิดขึ้นของหน่วยงานภาครฐัใหม่ ๆ 

จ�านวนหนึ่งที่มีภารกิจในการส ่งเสริมและการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในช ่วง

เกือบ 10 ปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้ม 

ในการพ่ึงพาพื้นที่ไซเบอร์ในการให้บริการสาธารณะ 

และการปรับตัวของภาครัฐเพื่อให้สอดคล้องกับ

บริบทโลกที่กิจกรรมต่าง ๆ เคลื่อนไปสู่พื้นที่ไซเบอร์  

ในขณะเดียวกันภัยคุกคามหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

จากการพ่ึงพาเทคโนโลยีดิจิทัลและพื้นที่ไซเบอร์ 

ก็เป็นแรงผลักท่ีท�าให้เกิดแนวคิดในการควบคุมหรือ 

ก�ากับดูแลพื้นที่ไซเบอร์เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

*อาจารย์ประจ�าคณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
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 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

(International Telecommunication Union: 

ITU) ได้ให้ค�าจ�ากัดความความมั่นคงไซเบอร์ไว้ว่า 

“ความมั่นคงไซเบอร์คือชุดของเครื่องมือ นโยบาย  

วธิคิีดเกีย่วกับความมัน่คง การรกัษาความปลอดภัย 

แนวทาง วิธีการจัดการความเสี่ยง การลงมือปฏิบัติ 

การฝึกอบรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การสร้างความ 

เช่ือมั่นและเทคโนโลยีท่ีสามารถน�ามาใช้ปกป้อง 

สิ่งแวดล้อมทางไซเบอร์และทรัพย์สินขององค์กร 

และผู้ใช้ ทรัพย์สินขององค์กรและผู้ใช้ประกอบไป 

ด้วยอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อด้วยคอมพิวเตอร์ บคุลากร 

โครงสร้างพืน้ฐาน แอปพลเิคชนั การให้บรกิาร ระบบ 

โทรคมนาคมและองค์รวมของข้อมูลท่ีถูกส่งผ่าน 

หรือรักษาไว้ในสิ่งแวดล้อมทางไซเบอร์ ความ

ม่ันคงไซเบอร์มุ ่งที่จะท�าให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง

ความม่ันคงของทรัพย์สินขององค์กรและผู้ใช้จาก

ความเส่ียงในส่ิงแวดล้อมทางไซเบอร์ วตัถปุระสงค์

ด ้านความมั่นคง (ไซเบอร์ - เพ่ิมโดยผู ้ เขียน) 

โดยทัว่ไปประกอบไปด้วย: 

ปัจจุบันนี้กว่า 124 ประเทศมียุทธศาสตร์ความมั่นคง

ไซเบอร์แห่งชาติ1  ประเทศไทยเองก็มียุทธศาสตร์การ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. 

2560 – 2564 จัดท�าโดยส�านักงานสภาความมั่นคง

แห่งชาติ นอกจากนี้ฝ่ายกองทัพก็ได้มีการจัดท�าแผน

แม่บทไซเบอร์เพ่ือการป้องกันประเทศ กระทรวง

กลาโหม (2560 – 2564)2 และจัดตั้งส่วนราชการที่ 

มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงไซเบอร์ของ

ประเทศ เช่น ศูนย์ไซเบอร์กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และอวกาศกลาโหม ส�านกังานปลดักระทรวงกลาโหม, 

ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และ

หน่วยไซเบอร์ระดับปฏิบัติการของแต่ละเหล่าทัพ

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความมั่นคงไซเบอร์จะ 

เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากในประเทศไทย แต่การ 

ศึกษาแนวคิดความมั่นคงไซเบอร์ยังคงมีอยู ่น้อย 

บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักสองประการ หนึ่ง 

เพื่อน�าเสนอแนวคิดเก่ียวกับความมั่นคงไซเบอร์และ

สองเสนอแนวทางและถอดบทเรียนเพื่อเป็นทาง

เลือกเชิงนโยบายส�าหรับประเทศไทย 

ความมั่นคงไซเบอร์: ความหมายและแนวคิด

ความมั่นคงไซเบอร์:

มหมายและแนวคิด

1 International Telecommunication Union. https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/
Pages/cybersecurity-national-strategies.aspx (accessed March 20, 2019).
2 โพสต์ทเูดย์, “สภากลาโหมไฟเขยีวแผนแม่บทไซเบอร์เพ่ือป้องกนัประเทศ,” โพสต์ทเูดย์,  22 สิงหาคม 
2559,  https://www.posttoday.com/politic/news/449885 (เข้าถงึเมือ่ 24 มนีาคม 2562).14

ความมั่นคงไซเบอร์:

มหมายและแนวคิด
 แม้ว่านยิามข้างต้นครอบคลมุประเดน็ใหญ่ ๆ  

หลายประเด็น แต่ประเด็นเหล่านั้นก็เชื่อมโยงอยู ่

กับความส�าคัญของการป้องกันพื้นที่ไซเบอร์และ

ลดความเสี่ยงในการใช้พื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 

หากพิจารณานิยามความมั่นคงไซเบอร์ในกรอบ

ของยทุธศาสตร์ทางการทหาร นอกจากจะมีมิตขิอง 

นิยามแบบ ITU แล้ว จะพบว่าน�้าหนักถูกให้กับการ

ตอบโต้ด้วย เช่น การป้องปรามไซเบอร์ (Cyber 

deterrence) การเพิม่ขดีความสามารถในการโจมต ี

ไซเบอร์ (Cyberattack capabilities) และปฏิบัติ

การไซเบอร์แบบแข็งกร้าว (Offensive cyber 

operation) เป็นต้น ในแง่นี้หากสังเคราะห์นิยาม

ที่มีอยู ่ทั้งจากมุมมองพลเรือนและทหาร ความ

ม่ันคงไซเบอร์จึงประกอบด้วยสองมิติที่ซ้อนกันอยู่ 

ได้แก่ การตั้งรับภัยคุกคามไซเบอร์และการจัดการ 

ความเส่ียงทางไซเบอร์ในเชิงรกุ ประกอบกับการโต้กลบั 

ทางไซเบอร์ (Cyber retaliation) เพื่อท�าลายภัย

คุกคามในบางสภาวการณ์ ดงันัน้การออกแบบนโยบาย 

ยุทธศาสตร์และระบบความม่ันคงไซเบอร์จะต้อง

ครอบคลุมทั้งสองมิติ แต่จะขับเน้นมิติใดมากกว่า

กันขึ้นอยู่กับพลวัตความมั่นคงไซเบอร์ที่ประเทศ

หนึ่ง ๆ เผชิญอยู่

อาชญากรรมไซเบอร์ – การก่อการร้าย

ไซเบอร์ – สงครามไซเบอร์ 

 ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้ในข้างต้น แม้ว่าความม่ันคง

ไซเบอร์จะเป็นส่ิงที่ถูกพูดถึงอย่างมาก แตค่วาม 

เข้าใจเกีย่วกบัลกัษณะของภยัคุกคามไซเบอร์ รวมทั้ง 

ระดับความรุนแรงของความขัดแย้งไซเบอร์ยังคง

หาข้อยุติลงตัวไม่ได้ เช่น อะไรที่ถือว่าเป็นภัย 

คุกคามไซเบอร์บ้าง, อาชญากรรมไซเบอร์แตกต่างจาก 

การก่อการร้ายไซเบอร์อย่างไร, การจะกล่าวว่าความ 

ขัดแย้งหนึ่งข้ามเส้นจากการโจมตีไซเบอร์เป็น 

สงครามไซเบอร์มีเกณฑ์ใดพจิารณาบ้าง ยิง่ไปกว่านัน้ 

โลกของความม่ันคงไซเบอร์ยงัมีส่วนทีเ่กีย่วข้องกับ

ปฏิบัติการลับ (Covert operation), การสืบข่าว 

โดยวิธีลับ (Intelligence) และการสอดแนม 

พื้นที่ไซเบอร์ (Cyber spying) ที่แทบจะสืบสาว

หาต้นตอไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการ 

สร้างความเข้าใจร่วมกันและการอภิปรายเชิง

นโยบาย ในบทความนี้ ผู้เขียนเสนอว่าการโจมตี  

ไซเบอร์สามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภทหลัก

โดยใช้เกณฑ์ดงัน้ี (1) ตวัแสดง, (2) เป้าหมายในการ

ก่อความเสียหายทางไซเบอร์ และ (3) ระดับความ

รุนแรง

 • การรักษาสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability)

 • การรกัษาความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) ซึง่รวมถึงการยนืยนัตวัตน (Authenticity) 

และการห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบของทั้งผู้รับและผู้ส่งข้อมูล (Non-repudiation)

 • การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality)”3 

3 International Telecommunication Union. https://
www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com17/Pages/
cybersecurity.aspx (accessed December 6, 2018).
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 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

(International Telecommunication Union: 

ITU) ได้ให้ค�าจ�ากัดความความมั่นคงไซเบอร์ไว้ว่า 

“ความมั่นคงไซเบอร์คือชุดของเครื่องมือ นโยบาย  

วธิคิีดเกีย่วกับความมัน่คง การรกัษาความปลอดภัย 

แนวทาง วิธีการจัดการความเสี่ยง การลงมือปฏิบัติ 

การฝึกอบรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การสร้างความ 

เชื่อมั่นและเทคโนโลยีท่ีสามารถน�ามาใช้ปกป้อง 

ส่ิงแวดล้อมทางไซเบอร์และทรัพย์สินขององค์กร 

และผู้ใช้ ทรัพย์สินขององค์กรและผู้ใช้ประกอบไป 

ด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์ บคุลากร 

โครงสร้างพ้ืนฐาน แอปพลิเคชนั การให้บริการ ระบบ 

โทรคมนาคมและองค์รวมของข้อมูลที่ถูกส่งผ่าน 

หรือรักษาไว้ในส่ิงแวดล้อมทางไซเบอร์ ความ

มั่นคงไซเบอร์มุ ่งที่จะท�าให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง

ความมั่นคงของทรัพย์สินขององค์กรและผู้ใช้จาก

ความเสีย่งในสิง่แวดล้อมทางไซเบอร์ วตัถปุระสงค์

ด ้านความมั่นคง (ไซเบอร์ - เพ่ิมโดยผู ้ เขียน) 

โดยทัว่ไปประกอบไปด้วย: 

ปัจจุบันนี้กว่า 124 ประเทศมียุทธศาสตร์ความมั่นคง

ไซเบอร์แห่งชาติ1  ประเทศไทยเองก็มียุทธศาสตร์การ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. 

2560 – 2564 จัดท�าโดยส�านักงานสภาความมั่นคง

แห่งชาติ นอกจากนี้ฝ่ายกองทัพก็ได้มีการจัดท�าแผน

แม่บทไซเบอร์เพ่ือการป้องกันประเทศ กระทรวง

กลาโหม (2560 – 2564)2 และจัดตั้งส่วนราชการที่ 

มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงไซเบอร์ของ

ประเทศ เช่น ศูนย์ไซเบอร์กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และอวกาศกลาโหม ส�านกังานปลดักระทรวงกลาโหม, 

ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และ

หน่วยไซเบอร์ระดับปฏิบัติการของแต่ละเหล่าทัพ

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความมั่นคงไซเบอร์จะ 

เป็นประเด็นท่ีถูกพูดถึงมากในประเทศไทย แตก่าร 

ศึกษาแนวคิดความมั่นคงไซเบอร์ยังคงมีอยู ่น้อย 

บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงค์หลักสองประการ หนึ่ง 

เพื่อน�าเสนอแนวคิดเก่ียวกับความมั่นคงไซเบอร์และ

สองเสนอแนวทางและถอดบทเรียนเพื่อเป็นทาง

เลือกเชิงนโยบายส�าหรับประเทศไทย 

ความมั่นคงไซเบอร์: ความหมายและแนวคิด

ความมั่นคงไซเบอร์:

มหมายและแนวคิด
1 International Telecommunication Union. https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/
Pages/cybersecurity-national-strategies.aspx (accessed March 20, 2019).
2 โพสต์ทเูดย์, “สภากลาโหมไฟเขยีวแผนแม่บทไซเบอร์เพ่ือป้องกันประเทศ,” โพสต์ทเูดย์,  22 สงิหาคม 
2559,  https://www.posttoday.com/politic/news/449885 (เข้าถงึเม่ือ 24 มนีาคม 2562).14

ความมั่นคงไซเบอร์:

มหมายและแนวคิด

 แม้ว่านยิามข้างต้นครอบคลมุประเดน็ใหญ่ ๆ  

หลายประเด็น แต่ประเด็นเหล่านั้นก็เชื่อมโยงอยู ่

กับความส�าคัญของการป้องกันพื้นท่ีไซเบอร์และ

ลดความเสี่ยงในการใช้พื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 

หากพิจารณานิยามความมั่นคงไซเบอร์ในกรอบ

ของยทุธศาสตร์ทางการทหาร นอกจากจะมีมติขิอง 

นิยามแบบ ITU แล้ว จะพบว่าน�้าหนักถูกให้กับการ

ตอบโต้ด้วย เช่น การป้องปรามไซเบอร์ (Cyber 

deterrence) การเพิม่ขดีความสามารถในการโจมต ี

ไซเบอร์ (Cyberattack capabilities) และปฏิบัติ

การไซเบอร์แบบแข็งกร้าว (Offensive cyber 

operation) เป็นต้น ในแง่นี้หากสังเคราะห์นิยาม

ที่มีอยู ่ทั้งจากมุมมองพลเรือนและทหาร ความ

ม่ันคงไซเบอร์จึงประกอบด้วยสองมิติที่ซ้อนกันอยู่ 

ได้แก่ การตั้งรับภัยคุกคามไซเบอร์และการจัดการ 

ความเส่ียงทางไซเบอร์ในเชงิรกุ ประกอบกบัการโต้กลบั 

ทางไซเบอร์ (Cyber retaliation) เพื่อท�าลายภัย

คุกคามในบางสภาวการณ์ ดงันัน้การออกแบบนโยบาย 

ยุทธศาสตร์และระบบความมั่นคงไซเบอร์จะต้อง

ครอบคลุมทั้งสองมิติ แต่จะขับเน้นมิติใดมากกว่า

กันขึ้นอยู่กับพลวัตความมั่นคงไซเบอร์ที่ประเทศ

หนึ่ง ๆ เผชิญอยู่

อาชญากรรมไซเบอร์ – การก่อการร้าย

ไซเบอร์ – สงครามไซเบอร์ 

 ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้ในข้างต้น แม้ว่าความมัน่คง

ไซเบอร์จะเป็นส่ิงที่ถูกพูดถึงอย่างมาก แตค่วาม 

เข้าใจเกีย่วกบัลกัษณะของภยัคุกคามไซเบอร์ รวมทั้ง 

ระดับความรุนแรงของความขัดแย้งไซเบอร์ยังคง

หาข้อยุติลงตัวไม่ได้ เช่น อะไรที่ถือว่าเป็นภัย 

คกุคามไซเบอร์บ้าง, อาชญากรรมไซเบอร์แตกต่างจาก 

การก่อการร้ายไซเบอร์อย่างไร, การจะกล่าวว่าความ 

ขัดแย้งหน่ึงข้ามเส้นจากการโจมตีไซเบอร์เป็น 

สงครามไซเบอร์มเีกณฑ์ใดพจิารณาบ้าง ยิง่ไปกว่านัน้ 

โลกของความมัน่คงไซเบอร์ยงัมส่ีวนทีเ่กีย่วข้องกับ

ปฏิบัติการลับ (Covert operation), การสืบข่าว 

โดยวิธีลับ (Intelligence) และการสอดแนม 

พื้นที่ไซเบอร์ (Cyber spying) ที่แทบจะสืบสาว

หาต้นตอไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการ 

สร้างความเข้าใจร่วมกันและการอภิปรายเชิง

นโยบาย ในบทความนี้ ผู้เขียนเสนอว่าการโจมตี  

ไซเบอร์สามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภทหลัก

โดยใช้เกณฑ์ดงัน้ี (1) ตวัแสดง, (2) เป้าหมายในการ

ก่อความเสียหายทางไซเบอร์ และ (3) ระดับความ

รุนแรง

 • การรักษาสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability)

 • การรกัษาความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมลู (Integrity) ซึง่รวมถึงการยนืยนัตวัตน (Authenticity) 

และการห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบของทั้งผู้รับและผู้ส่งข้อมูล (Non-repudiation)

 • การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality)”3 

3 International Telecommunication Union. https://
www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com17/Pages/
cybersecurity.aspx (accessed December 6, 2018).
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 การจ�าแนกประเภทอาชญากรรม
ข้างต้นสอดคล้องกับงานศึกษาของเดวิด 
วอลล์ (2011) ซึ่งเสนอว่าอาชญากรรม
ไซเบอร์มีองค์ประกอบหลักสี่ประการ
ได้แก่ (1) การรุกล�้าทางไซเบอร์ (Cyber- 
trespass) เช่น การเจาะระบบโดยไม่ได้
รับอนุญาต, (2) การหลอกลวงในพื้นที่
ไซเบอร์ (Cyber-deception) เช่น การ
หลอกเอารหัสบัตรเครดิต รวมไปถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาในพ้ืนที่ไซเบอร์ 
(Cyber piracy), (3) สื่อลามกในพื้นท่ี
ไซเบอร์ (Cyber-pornography/obscen-
ity) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
และเยาวชน และ (4) ความรุนแรงทาง 
ไซเบอร์ (Cyber-violence) อันเป็นการ
ข่มขู่คุกคามหรือใช้ประทุษวาจาต่อผู้อื่น
ผ่านพื้นที่ไซเบอร์5

  
 จะเห็นได้ว่า โดยทั่วไป
อาชญากรรมไซเบอร์มุ่งเป้าไปที่เอกชน
และปัจเจกบุคคล กล่าวคือเป็นกิจกรรม 

ที่ส่งผลร้ายต่อผู้คนและทรัพย์สิน6  และ
ไม่ได้มีเป้าหมายหลักทางการเมืองเพ่ือ
บังคับกดดันให้รัฐท�าตามเป้าประสงค์
ของผู้โจมตี นอกจากนี้โดยทั่วไปตัวแสดง 
หลักในอาชญากรรมไซเบอร์มักจะเป็นผู้
เจาะระบบ (Hacker) ทีเ่ป็นพลเรอืน มกัจะ
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายและไม่ได้กระท�า
การบนฐานของอุดมการณ์ทางการเมือง 
หากแต่เป็นแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ฉะนั้น
ข้อแตกต่างท่ีส�าคัญระหว่างอาชญากรรม
ไซเบอร์และสงครามไซเบอร์คืออย่างแรก
ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่รัฐ หากแต่เป็นภาคธุรกิจ
เอกชนเป็นหลัก ในขณะที่อย่างหลังมุ ่ง
ก่อความเสียหายและท�าลายความมั่นคง
ของรัฐเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ทั้งสองก ็
มีลักษณะร่วมท่ีส�าคัญนั่นคือลักษณะการ 
ข้ามพรมแดนรัฐชาติ ในแง่นี้ผู้ก่ออาชญา- 
กรรม/โจมตีไซเบอร์อาจอยู่ในรัฐหนึ่งใน
ขณะที่ก่ออาชญากรรมต่อเหยื่อท่ีอยู่ใน
อีกรัฐหนึ่ง   

4 Council of Europe, Convention on Cybercrime, https://www.refworld.org/docid/47fdfb202.html (accessed 26 
March 2019).
5 David S. Wall, “Cybercrimes and the Internet,” in Crime and the Internet, ed. David S. Wall (New York: Rout-
ledge, 2001), 1–17. โปรดพจิารณาการอภปิรายเก่ียวกบัขอบข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ตามทีเ่ดวดิ วอลล์จ�าแนกประเภทไว้โดย
สรปุใน Thomas J. Holt, “Regulating Cybercrime through Law Enforcement and Industry Mechanisms,” 
The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 679, no. 1 (2018): 142-143. 
6 การให้ความหมายอาชญากรรมไซเบอร์ว่ามีลักษณะที่ส่งผลร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนปรากฏใน Cyber War Law. 
http://cyberwarlaw.eu/new-world-arena-cyberspace-as-the-global-battlefield/ (accessed March 20, 2019). และ 
Homeland Security. https://www.dhs.gov/cisa/combating-cyber-crime (accessed March 19, 2019).

อาชญากรรม ไซเบอร์
 อนุสัญญาของสภายุโรปว่าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์ ค.ศ. 2001 (Convention 

on Cybercrime Budapest, 23.XI.2001) ได้ก�าหนดลักษณะการกระท�าความผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ข้ามชาติว่าเกี่ยวข้องกับการสร้างความเสียหายต่อ

ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลในคอมพิวเตอร์ (ข้อ 4-6), การหลอกลวงและการปลอม

แปลง (Fraud and forgery) (ข้อ 7-8), สื่อลามกเด็ก (ข้อ 9) และการละเมิดลิขสิทธิ์ 

(ข้อ 10)4 
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 ในสาขาวิชาความมั่นคงศึกษา ข้อถกเถียง 

ว่าด้วยการแยกความแตกต่างระหว่างการก่อการ

ร้ายไซเบอร์และสงครามไซเบอร์ยังไม่มีทีท่าว่าจะ

ยุติลงตัวทั้งในทางกฎหมายระหว่างประเทศและ

ในการวิเคราะห์เชิงมโนทัศน์ กระนั้นก็ตามเพื่อ

ประโยชน์ในทางนโยบายและการวางยุทธศาสตร์

ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญของบทความนี้ เมื่อกล่าวถึง 

การก่อการร้ายไซเบอร์ ผู้เขียนรับเอานิยามการ 

ก่อการร้ายตามที่โดโรธี เดนนิงให้ไว้นั่นคือ การก่อ 

การร้ายไซเบอร์หมายถงึ “การท�ากจิกรรมก่อการร้าย 

อันมีเป้าหมายทางการเมืองในการสร้างความ

เสียหายอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตคนและเศรษฐกิจ”7 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของโธมัส เจ. ฮอล์ทที ่

เน้นมิติทางการเมืองและอุดมการณ์ รวมทั้งมิติของ 

การสร้างความหวาดกลัวในการก่อการร้ายไซเบอร์8  

 นิยามของเดนนิงให ้น�้าหนักกับการมี 

เป้าหมายทางการเมืองอย่างชัดเจนซึ่งเป็นจุดต่าง 

ที่ส�าคัญระหว่าง การก่อการร้ายไซเบอร์กับอาชญา- 

กรรมไซเบอร์ นอกจากนี้การก่อการร้ายไซเบอร์

มักจะเก่ียวข้องกับการโจมตีในบริบทของความ

ขัดแย้งอสมมาตร (Asymmetric conflict) เช่น 

กลุ่มติดอาวุธหรือกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ต่อสู้กับรัฐ  

เป็นต้น เกเบรยีล ไวแมนน์ชีใ้ห้เหน็ว่าการโจมตไีซเบอร์ 

เป็นทางเลือกที่ดึงดูดใจกลุ ่มก่อการร้ายเพราะ

นอกจากจะสร้างความเสยีหายต่อระบบคอมพวิเตอร์

ของเหยื่อ/เป้าหมายแล้วยังก่อให้เ กิดผลทาง

จิตวิทยา ในแง่ที่ว่าท�าให้ทุกคนรู้สึกหวาดวิตกว่า 

จะเป็นเหยื่อการโจมตีได้ตลอดเวลา9 อย่างไรก็ตาม 

หากตัวแสดงเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับรัฐ เช่น 

ถูกว่าจ้างในทางลับให้ท�าการโจมตีไซเบอร์ต่อ 

อีกรัฐหนึ่ง ผู้เขียนจะจัดอยู่ในส่วนสงครามไซเบอร์  

สงครามไซเบอร์
 สงครามไซเบอร์เป็นรูปแบบการท�าสงครามที่อยู่ใต้ร่มธงสงครามสารสนเทศ 

(Information warfare) โดยทั่วไปเราจะพบว่าสงครามไซเบอร์ครอบคลุมท้ังส่วน 

ที่เป็นทหารและไม่ใช่ทหาร (Military and nonmilitary domain) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับทหาร การโจมตีไซเบอร์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืน้ท่ีไซเบอร์ท่ีถูกใช้เป็นส่วนหนึง่

7 Dorothy E. Denning, “Activism, Hacktivism and Cyberterrorism: The Internet as a Tool for Influencing Foreign 
Policy,” in Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy, eds. John Arquilla and David 
Ronfeldt (Santa Monica, California: RAND Corporation, 2001), 241.
8 Thomas J. Holt, “Exploring the Intersections of Technology, Crime, and Terror,” Terrorism and Political Violence 
24, no. 2 (2012): 338-341.
9 Gabriel Weimann, “Cyberterrorism: The Sum of All Fears?,” Studies in Conflict & Terrorism 28, no. 2 (2005): 
129-149
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 การจ�าแนกประเภทอาชญากรรม
ข้างต้นสอดคล้องกับงานศึกษาของเดวิด 
วอลล์ (2011) ซ่ึงเสนอว่าอาชญากรรม
ไซเบอร์มีองค์ประกอบหลักสี่ประการ
ได้แก่ (1) การรุกล�้าทางไซเบอร์ (Cyber- 
trespass) เช่น การเจาะระบบโดยไม่ได้
รับอนุญาต, (2) การหลอกลวงในพื้นท่ี
ไซเบอร์ (Cyber-deception) เช่น การ
หลอกเอารหัสบัตรเครดิต รวมไปถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาในพ้ืนท่ีไซเบอร์ 
(Cyber piracy), (3) สื่อลามกในพื้นท่ี
ไซเบอร์ (Cyber-pornography/obscen-
ity) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
และเยาวชน และ (4) ความรุนแรงทาง 
ไซเบอร์ (Cyber-violence) อันเป็นการ
ข่มขู่คุกคามหรือใช้ประทุษวาจาต่อผู้อื่น
ผ่านพื้นที่ไซเบอร์5

  
 จะเห็นได้ว่า โดยทั่วไป
อาชญากรรมไซเบอร์มุ่งเป้าไปที่เอกชน
และปัจเจกบุคคล กล่าวคือเป็นกิจกรรม 

ท่ีส่งผลร้ายต่อผู้คนและทรัพย์สิน6  และ
ไม่ได้มีเป้าหมายหลักทางการเมืองเพื่อ
บังคับกดดันให้รัฐท�าตามเป้าประสงค์
ของผู้โจมตี นอกจากนี้โดยทั่วไปตัวแสดง 
หลักในอาชญากรรมไซเบอร์มักจะเป็นผู้
เจาะระบบ (Hacker) ทีเ่ป็นพลเรอืน มกัจะ
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายและไม่ได้กระท�า
การบนฐานของอุดมการณ์ทางการเมือง 
หากแต่เป็นแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ฉะนั้น
ข้อแตกต่างที่ส�าคัญระหว่างอาชญากรรม
ไซเบอร์และสงครามไซเบอร์คืออย่างแรก
ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่รัฐ หากแต่เป็นภาคธุรกิจ
เอกชนเป็นหลัก ในขณะที่อย่างหลังมุ ่ง
ก่อความเสียหายและท�าลายความมั่นคง
ของรัฐเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ทั้งสองก ็
มีลักษณะร่วมที่ส�าคัญนั่นคือลักษณะการ 
ข้ามพรมแดนรัฐชาติ ในแง่นี้ผู้ก่ออาชญา- 
กรรม/โจมตีไซเบอร์อาจอยู่ในรัฐหน่ึงใน
ขณะท่ีก่ออาชญากรรมต่อเหยื่อท่ีอยู่ใน
อีกรัฐหนึ่ง   

4 Council of Europe, Convention on Cybercrime, https://www.refworld.org/docid/47fdfb202.html (accessed 26 
March 2019).
5 David S. Wall, “Cybercrimes and the Internet,” in Crime and the Internet, ed. David S. Wall (New York: Rout-
ledge, 2001), 1–17. โปรดพจิารณาการอภปิรายเกีย่วกบัขอบข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ตามทีเ่ดวดิ วอลล์จ�าแนกประเภทไว้โดย
สรปุใน Thomas J. Holt, “Regulating Cybercrime through Law Enforcement and Industry Mechanisms,” 
The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 679, no. 1 (2018): 142-143. 
6 การให้ความหมายอาชญากรรมไซเบอร์ว่ามีลักษณะที่ส่งผลร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนปรากฏใน Cyber War Law. 
http://cyberwarlaw.eu/new-world-arena-cyberspace-as-the-global-battlefield/ (accessed March 20, 2019). และ 
Homeland Security. https://www.dhs.gov/cisa/combating-cyber-crime (accessed March 19, 2019).

อาชญากรรม ไซเบอร์
 อนุสัญญาของสภายุโรปว่าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์ ค.ศ. 2001 (Convention 

on Cybercrime Budapest, 23.XI.2001) ได้ก�าหนดลักษณะการกระท�าความผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ข้ามชาติว่าเกี่ยวข้องกับการสร้างความเสียหายต่อ

ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลในคอมพิวเตอร์ (ข้อ 4-6), การหลอกลวงและการปลอม

แปลง (Fraud and forgery) (ข้อ 7-8), สื่อลามกเด็ก (ข้อ 9) และการละเมิดลิขสิทธิ์ 

(ข้อ 10)4 
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 ในสาขาวิชาความมั่นคงศึกษา ข้อถกเถียง 

ว่าด้วยการแยกความแตกต่างระหว่างการก่อการ

ร้ายไซเบอร์และสงครามไซเบอร์ยังไม่มีทีท่าว่าจะ

ยุติลงตัวทั้งในทางกฎหมายระหว่างประเทศและ

ในการวิเคราะห์เชิงมโนทัศน์ กระน้ันก็ตามเพื่อ

ประโยชน์ในทางนโยบายและการวางยุทธศาสตร์

ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญของบทความนี้ เมื่อกล่าวถึง 

การก่อการร้ายไซเบอร์ ผู้เขียนรับเอานิยามการ 

ก่อการร้ายตามที่โดโรธี เดนนิงให้ไว้นั่นคือ การก่อ 

การร้ายไซเบอร์หมายถงึ “การท�ากจิกรรมก่อการร้าย 

อันมีเป้าหมายทางการเมืองในการสร้างความ

เสียหายอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตคนและเศรษฐกิจ”7 

ซ่ึงสอดคล้องกับข้อเสนอของโธมัส เจ. ฮอล์ทที ่

เน้นมิติทางการเมืองและอุดมการณ์ รวมทั้งมิติของ 

การสร้างความหวาดกลวัในการก่อการร้ายไซเบอร์8  

 นิยามของเดนนิงให ้น�้าหนักกับการม ี

เป้าหมายทางการเมืองอย่างชัดเจนซ่ึงเป็นจุดต่าง 

ที่ส�าคญัระหว่าง การก่อการร้ายไซเบอร์กบัอาชญา- 

กรรมไซเบอร์ นอกจากนี้การก่อการร้ายไซเบอร์

มักจะเกี่ยวข้องกับการโจมตีในบริบทของความ

ขัดแย้งอสมมาตร (Asymmetric conflict) เช่น 

กลุ่มติดอาวุธหรือกลุ่มผู้ก่อการร้ายท่ีต่อสู้กับรัฐ  

เป็นต้น เกเบรยีล ไวแมนน์ชีใ้ห้เหน็ว่าการโจมตไีซเบอร์ 

เป็นทางเลือกท่ีดึงดูดใจกลุ่มก่อการร้ายเพราะ

นอกจากจะสร้างความเสยีหายต่อระบบคอมพวิเตอร์

ของเหยื่อ/เป้าหมายแล้วยังก่อให้เ กิดผลทาง

จิตวิทยา ในแง่ที่ว่าท�าให้ทุกคนรู้สึกหวาดวิตกว่า 

จะเป็นเหยื่อการโจมตีได้ตลอดเวลา9 อย่างไรกต็าม 

หากตัวแสดงเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับรัฐ เช่น 

ถูกว่าจ้างในทางลับให้ท�าการโจมตีไซเบอร์ต่อ 

อีกรัฐหนึ่ง ผู้เขียนจะจัดอยู่ในส่วนสงครามไซเบอร์  

สงครามไซเบอร์
 สงครามไซเบอร์เป็นรูปแบบการท�าสงครามท่ีอยู่ใต้ร่มธงสงครามสารสนเทศ 

(Information warfare) โดยท่ัวไปเราจะพบว่าสงครามไซเบอร์ครอบคลุมท้ังส่วน 

ที่เป็นทหารและไม่ใช่ทหาร (Military and nonmilitary domain) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กบัทหาร การโจมตีไซเบอร์ก่อให้เกิดความเสยีหายต่อพืน้ท่ีไซเบอร์ทีถู่กใช้เป็นส่วนหนึง่

7 Dorothy E. Denning, “Activism, Hacktivism and Cyberterrorism: The Internet as a Tool for Influencing Foreign 
Policy,” in Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy, eds. John Arquilla and David 
Ronfeldt (Santa Monica, California: RAND Corporation, 2001), 241.
8 Thomas J. Holt, “Exploring the Intersections of Technology, Crime, and Terror,” Terrorism and Political Violence 
24, no. 2 (2012): 338-341.
9 Gabriel Weimann, “Cyberterrorism: The Sum of All Fears?,” Studies in Conflict & Terrorism 28, no. 2 (2005): 
129-149
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ในการท�างานของกองทพัทัง้ในการเกบ็ข้อมลูทีส่�าคญัต่อความมัน่คงของประเทศ, การส่ังการบญัชาการ, การ 

ควบคุมระบบอาวุธยทุโธปกรณ์และโครงสร้างพืน้ฐานท่ีส�าคัญ เป็นต้น นอกจากน้ียงัรวมไปถงึปฏบิติัการไซเบอร์ 

ในระดับยุทธการและยุทธวิธี (Operational and tactical level) ส�าหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 

ที่ไม่ใช่ทหาร การโจมตีไซเบอร์เป็นการสร้างความเสยีหายต่อพืน้ทีไ่ซเบอร์ทีร่องรบัการเกบ็ข้อมูลและบริหาร 

จัดการข้อมูล, การท�าธุรกรรมการเงิน, การควบคุมระบบการท�างานของโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ เป็นต้น 

กระน้ันก็ตามการโจมตีไซเบอร์ท่ีเข้าข่ายสร้างความเสียหายในระดับสงครามเป็นเช่นไร การตอบค�าถามนี้

เผชิญปัญหาส�าคัญทัง้ในทางกฎหมายระหว่างประเทศและในทางปฏิบัตนิัน่คอืตัวนยิามของสงครามไซเบอร์เอง 

	 ในทางการทหารพื้นที่ไซเบอร์ถูก
นิยามว่าเป็นสนามรบแบบใหม่ (New battlefield) 
ที่มี“ความส�าคัญเท่ากับพื้นที่บก น�้า อากาศและ
อวกาศ”10 ดังนั้นจึงมีการวางยุทธศาสตร์ ยุทธการ 
และยุทธวิธีให ้สอดคล้องกับสนามรบไซเบอร์ 
นอกจากนี้เพื่อป้องกันพื้นท่ีไซเบอร์และโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีส�าคัญทางไซเบอร์ หลาย
ประเทศได้มีการพัฒนาอาวุธไซเบอร์ 
(Cyber weapon) เพื่อใช้ในการโจมตี
ไซเบอร์ที่มีศักยภาพในการก่อความ
เสียหายทางกายภาพจริง นอกจากนี้ 
งานศกึษาร่วมสมยัยงัชีใ้ห้เหน็ว่าปัญญา
ประดิษฐ์ที่สามารถควบคุมข้อมูลอาจ
ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการท�าสงคราม
ไซเบอร์ ดังนั้นการคิดเก่ียวกับความ
ม่ันคงไซเบอร์จึงต้องพิจารณาถึงความ
ไม่ม่ันคงที่เกิดจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย 
(AI-enabled vulnerabilities)11

 ในแง่ของระดับความรุนแรง	
ผู้เชี่ยวชาญอย่างเบร็ท ไมเคิลแห่งวิทยาลัยนาวิก
โยธนิช้ันสงู (สหรฐัอเมรกิา) กใ็ห้ความสนใจกบัระดับ 
ของความขัดแย้งทางไซเบอร์ เขาให้ความเห็นว่า 

“มิใช่การโจมตีไซเบอร์ทุกกรณีจะถือว่าเข้าข่าย
การโจมตีโดยใช้อาวุธ (Armed attacks)”12 ใน 
บทความ Cyber War Will Not Take Place 
โธมัส ริดได้อธิบายว่า สงครามไซเบอร์ยังไม่เคย 
เกิดขึ้นเพราะความขัดแย้งทางไซเบอร์ไม ่ได ้ 
มีลักษณะ 3 ประการท่ีเป็นองค์ประกอบของ 

สงครามในความหมายแบบเคลาซ์วิทซ์ ได้แก ่
การใช้ความรุนแรงเพื่อก่อความเสียหายอย่าง 
ร้ายแรง (Lethality), การใช้ความรนุแรงดังกล่าวเป็น 
เครื่องมือที่ท�าให้อีกฝ่ายยอมรับเจตจ�านงของผู้ใช ้
ความรุนแรงและมีแรงจูงใจทางการเมืองที่สื่อสาร 
ออกมาอย่างชัดเจน13 ดังนั้นในทัศนะของริด การ
โจมตีไซเบอร์ยังไม่ถึงขั้นท�าให้เป้าหมายถึงแก่ชีวิต 

10 Ronald J. Deibert and Rafal Rohozinski, “Risking Security: Policies and Paradoxes of Cyberspace Securi-
ty,” International Political Sociology 4, no. 1 (2010): 16.
11Osonde A. Osoba and William Welser IV, The Risks of Artificial Intelligence to Security and the Future of 
Work (Santa Monica, California: RAND corporation, 2017), 5. 
12 Willie D. Jones, “Declarations of Cyberwar,” IEEE Spectrum, July 24, 2012, https://spectrum.ieee.org/
computing/ networks/declarations-of-cyberwar (accessed March 12, 2019).
13 Thomas Rid, “Cyber War Will Not Take Place,” Journal of Strategic Studies 35, no. 1 (2012): 6.18

โดยตรง อีกท้ังการโจมตไีซเบอร์ส่วนมากเกิดขึน้โดย 

ผู้โจมตีจงใจปกปิดตัวตน จึงไม่สะท้อนเป้าหมาย

ทางการเมืองที่ชัดเจน กล่าวอีกแบบหนึ่ง เมื่อไม่รู้

ว่าใครโจมต ี ก็ยากท่ีจะบอกว่าโจมตด้ีวยแรงจูงใจใด 

เก่ียวข้องกับการเรียกร้องทางการเมืองหรือเป็น 

การขโมยข้อมูลภาครัฐเพ่ือประโยชน์ทางการค้า 

ในแง่นี้เราจะพบว่าความขัดแย้งทางไซเบอร์ที่

เกิดขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต�่ากว่า

สงครามไซเบอร์ กระนั้นก็ตาม จอห์น สโตนได้โต้

แย้งว่าสงครามไซเบอร์เกิดขึ้นได้แม้จะไม่ตรงตาม

เกณฑ์การใช้ความรุนแรงเพ่ือก่อความเสียหาย

อย่างร้ายแรง ส�าหรับสโตน การใช้ความรุนแรง

เพื่อก่อความเสียหายที่ไม่ถึงขั้นร้ายแรงถึงชีวิตก็

สามารถถูกเข้าใจในฐานะการกระท�าทางสงครามได้ 14

 อย่างไรก็ตาม ผู้เขียน 

มีความเห็นว่าในแง่การวางยุทธ-

ศาสตร์ทางการทหาร การโจมตี

ไซเบอร์มักจะอยู ่ ในกรอบของ

สงครามไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการพัฒนาสตักซ์เน็ท (Stux-

net) ที่เป็นมัลแวร์ที่สามารถก่อ 

ความเสียหายเชิงกายภาพต่อ

โครงสร้างพื้นฐานไซเบอร์ที่ส�าคัญ 

(Critical infrastructures) ของผู้ 

ถูกโจมตี15  เมื่อใดกต็ามทีเ่กดิความ 

เสียหายเชิงกายภาพ นั่นหมาย

ความว่ามลัแวร์ได้กลายมาเป็นอาวธุ 

สงครามไซเบอร์ (Cyber weapon) 

ที่ มี ขี ด คว ามสามารถ ในการ

ท�าลายล้างจริง มิได้เป็นเพียงโค้ด 

(Code) ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีไ่ซเบอร์เท่าน้ัน

 

 ดังนั้น	ในความหมายอย่างกว้างที่สุดสงครามไซเบอร์คือการขัดขวาง, ท�าลายการ 

เข้าถึงหรอืการใช้ประโยชน์, สร้างความขดัข้องหรอืท�าลายบรูณภาพของพ้ืนทีไ่ซเบอร์ของรัฐหนึง่ ๆ 

โดยอีกรัฐหนึ่ง มีเป้าหมายทางการเมืองในการโจมตีที่ชัดเจนและมีระดับความรุนแรงเทียบเท่า 

การโจมตีด้วยอาวธุ ตวัแสดงหลักในสงครามไซเบอร์คือรัฐโดยสัมพนัธภาพระหว่างองค์กรภายใน 

รัฐทีว่างยทุธศาสตร์ในการรับมือกับสงครามไซเบอร์มักจะเป็นไปในลักษณะไตรภาคี นั่นคือ 

รฐับาล-กระทรวงกลาโหม-กองทัพ ข้อแตกต่างส�าคัญระหว่างสงครามไซเบอร์และการก่อการร้าย 

ไซเบอร์ ส�าหรบับทความนีคื้ออย่างแรกถกูสงวนไว้ใช้ในบรบิทของความขดัแย้งในระดบัระหว่างรฐั 

(Interstate conflict) เท่านั้น       

14 John Stone, “Cyber War Will Take Place!,” Journal of Strategic Studies 36, no. 1 
(2013): 101-108.
15 Sean Collins and Stephen McCombie, “Stuxnet: the emergence of a new cyber 
weapon and its implications,” Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism 
7, no. 1 (2012): 80-91. และ Dorothy E. Denning, “Stuxnet: What Has Changed?” Future 
Internet 4, no. 4 (2012): 672-687.
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ในการท�างานของกองทัพท้ังในการเกบ็ข้อมลูท่ีส�าคญัต่อความมัน่คงของประเทศ, การสัง่การบญัชาการ, การ 

ควบคุมระบบอาวุธยทุโธปกรณ์และโครงสร้างพืน้ฐานท่ีส�าคัญ เป็นต้น นอกจากน้ียงัรวมไปถงึปฏบิติัการไซเบอร์ 

ในระดับยุทธการและยุทธวิธี (Operational and tactical level) ส�าหรับส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 

ที่ไม่ใช่ทหาร การโจมตีไซเบอร์เป็นการสร้างความเสยีหายต่อพืน้ทีไ่ซเบอร์ทีร่องรบัการเกบ็ข้อมูลและบริหาร 

จัดการข้อมูล, การท�าธุรกรรมการเงิน, การควบคุมระบบการท�างานของโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ เป็นต้น 

กระนั้นก็ตามการโจมตีไซเบอร์ที่เข้าข่ายสร้างความเสียหายในระดับสงครามเป็นเช่นไร การตอบค�าถามนี้

เผชญิปัญหาส�าคัญทัง้ในทางกฎหมายระหว่างประเทศและในทางปฏิบัตนิัน่คอืตัวนยิามของสงครามไซเบอร์เอง 

	 ในทางการทหารพ้ืนที่ไซเบอร์ถูก
นิยามว่าเป็นสนามรบแบบใหม่ (New battlefield) 
ที่มี“ความส�าคัญเท่ากับพื้นที่บก น�้า อากาศและ
อวกาศ”10 ดังนั้นจึงมีการวางยุทธศาสตร์ ยุทธการ 
และยุทธวิธีให ้สอดคล้องกับสนามรบไซเบอร์ 
นอกจากนี้เพื่อป้องกันพื้นท่ีไซเบอร์และโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีส�าคัญทางไซเบอร์ หลาย
ประเทศได้มีการพัฒนาอาวุธไซเบอร์ 
(Cyber weapon) เพื่อใช้ในการโจมตี
ไซเบอร์ที่มีศักยภาพในการก่อความ
เสียหายทางกายภาพจริง นอกจากนี้ 
งานศกึษาร่วมสมยัยงัชีใ้ห้เหน็ว่าปัญญา
ประดิษฐ์ที่สามารถควบคุมข้อมูลอาจ
ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการท�าสงคราม
ไซเบอร์ ดังนั้นการคิดเก่ียวกับความ
มั่นคงไซเบอร์จึงต้องพิจารณาถึงความ
ไม่มั่นคงที่เกิดจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย 
(AI-enabled vulnerabilities)11

 ในแง่ของระดับความรุนแรง	
ผู้เชี่ยวชาญอย่างเบร็ท ไมเคิลแห่งวิทยาลัยนาวิก
โยธนิช้ันสงู (สหรฐัอเมรกิา) กใ็ห้ความสนใจกบัระดับ 
ของความขัดแย้งทางไซเบอร์ เขาให้ความเห็นว่า 

“มิใช่การโจมตีไซเบอร์ทุกกรณีจะถือว่าเข้าข่าย
การโจมตีโดยใช้อาวุธ (Armed attacks)”12 ใน 
บทความ Cyber War Will Not Take Place 
โธมัส ริดได้อธิบายว่า สงครามไซเบอร์ยังไม่เคย 
เกิดขึ้นเพราะความขัดแย้งทางไซเบอร์ไม ่ได ้ 
มีลักษณะ 3 ประการที่เป็นองค์ประกอบของ 

สงครามในความหมายแบบเคลาซ์วิทซ์ ได้แก ่
การใช้ความรุนแรงเพื่อก่อความเสียหายอย่าง 
ร้ายแรง (Lethality), การใช้ความรนุแรงดังกล่าวเป็น 
เครื่องมือท่ีท�าให้อีกฝ่ายยอมรับเจตจ�านงของผู้ใช ้
ความรุนแรงและมีแรงจูงใจทางการเมืองที่สื่อสาร 
ออกมาอย่างชัดเจน13 ดังนั้นในทัศนะของริด การ
โจมตีไซเบอร์ยังไม่ถึงขั้นท�าให้เป้าหมายถึงแก่ชีวิต 

10 Ronald J. Deibert and Rafal Rohozinski, “Risking Security: Policies and Paradoxes of Cyberspace Securi-
ty,” International Political Sociology 4, no. 1 (2010): 16.
11Osonde A. Osoba and William Welser IV, The Risks of Artificial Intelligence to Security and the Future of 
Work (Santa Monica, California: RAND corporation, 2017), 5. 
12 Willie D. Jones, “Declarations of Cyberwar,” IEEE Spectrum, July 24, 2012, https://spectrum.ieee.org/
computing/ networks/declarations-of-cyberwar (accessed March 12, 2019).
13 Thomas Rid, “Cyber War Will Not Take Place,” Journal of Strategic Studies 35, no. 1 (2012): 6.18

โดยตรง อกีท้ังการโจมตไีซเบอร์ส่วนมากเกดิขึน้โดย 

ผู้โจมตีจงใจปกปิดตัวตน จึงไม่สะท้อนเป้าหมาย

ทางการเมืองที่ชัดเจน กล่าวอีกแบบหนึ่ง เมื่อไม่รู้

ว่าใครโจมต ีกย็ากทีจ่ะบอกว่าโจมตด้ีวยแรงจงูใจใด 

เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องทางการเมืองหรือเป็น 

การขโมยข้อมูลภาครัฐเพ่ือประโยชน์ทางการค้า 

ในแง่นี้เราจะพบว่าความขัดแย้งทางไซเบอร์ท่ี

เกิดขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต�่ากว่า

สงครามไซเบอร์ กระนั้นก็ตาม จอห์น สโตนได้โต้

แย้งว่าสงครามไซเบอร์เกิดขึ้นได้แม้จะไม่ตรงตาม

เกณฑ์การใช้ความรุนแรงเพ่ือก่อความเสียหาย

อย่างร้ายแรง ส�าหรับสโตน การใช้ความรุนแรง

เพ่ือก่อความเสียหายที่ไม่ถึงขั้นร้ายแรงถึงชีวิตก็

สามารถถูกเข้าใจในฐานะการกระท�าทางสงครามได้ 14

 อย่างไรก็ตาม ผู้เขียน 

มีความเห็นว่าในแง่การวางยุทธ-

ศาสตร์ทางการทหาร การโจมตี

ไซเบอร์มักจะอยู ่ ในกรอบของ

สงครามไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการพัฒนาสตักซ์เน็ท (Stux-

net) ที่เป็นมัลแวร์ท่ีสามารถก่อ 

ความเสียหายเชิงกายภาพต่อ

โครงสร้างพื้นฐานไซเบอร์ที่ส�าคัญ 

(Critical infrastructures) ของผู้ 

ถูกโจมตี15  เมื่อใดกต็ามทีเ่กดิความ 

เสียหายเชิงกายภาพ นั่นหมาย

ความว่ามลัแวร์ได้กลายมาเป็นอาวธุ 

สงครามไซเบอร์ (Cyber weapon) 

ที่ มี ขี ด คว ามสามารถ ในการ

ท�าลายล้างจริง มิได้เป็นเพียงโค้ด 

(Code) ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีไ่ซเบอร์เท่าน้ัน

 

 ดังนั้น	ในความหมายอย่างกว้างที่สุดสงครามไซเบอร์คือการขัดขวาง, ท�าลายการ 

เข้าถึงหรอืการใช้ประโยชน์, สร้างความขดัข้องหรอืท�าลายบรูณภาพของพ้ืนทีไ่ซเบอร์ของรัฐหนึง่ ๆ 

โดยอีกรัฐหนึ่ง มีเป้าหมายทางการเมืองในการโจมตีที่ชัดเจนและมีระดับความรุนแรงเทียบเท่า 

การโจมตีด้วยอาวธุ ตัวแสดงหลักในสงครามไซเบอร์คอืรัฐโดยสัมพนัธภาพระหว่างองค์กรภายใน 

รัฐทีว่างยทุธศาสตร์ในการรับมือกับสงครามไซเบอร์มักจะเป็นไปในลักษณะไตรภาคี นั่นคือ 

รฐับาล-กระทรวงกลาโหม-กองทพั ข้อแตกต่างส�าคัญระหว่างสงครามไซเบอร์และการก่อการร้าย 

ไซเบอร์ ส�าหรบับทความนีคื้ออย่างแรกถกูสงวนไว้ใช้ในบรบิทของความขดัแย้งในระดบัระหว่างรฐั 

(Interstate conflict) เท่านั้น       

14 John Stone, “Cyber War Will Take Place!,” Journal of Strategic Studies 36, no. 1 
(2013): 101-108.
15 Sean Collins and Stephen McCombie, “Stuxnet: the emergence of a new cyber 
weapon and its implications,” Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism 
7, no. 1 (2012): 80-91. และ Dorothy E. Denning, “Stuxnet: What Has Changed?” Future 
Internet 4, no. 4 (2012): 672-687.
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ตัวอย่างเหตุการณ์ความขัดแย้งทางไซเบอร์
การโจมตีไซเบอร์ต่อเอสโตเนีย	200717 

 ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 

ปี 2007 ประเทศเอสโตเนียเผชิญกับการโจมตีทาง 

ไซเบอร์ต่อเนื่องนาน 3 สัปดาห์ เหตุการณ์ดังกล่าว 

เกดิขึน้ในช่วงทีเ่อสโตเนยีตดัสนิใจย้ายรปูป้ันทหาร

โซเวียตนิรนามออกไปจากท่ีตั้งเดิมซึ่งอยู่ใจกลาง

กรุงทาล์ลินน์ เมืองหลวงของประเทศเอสโตเนีย 

รูปปั้นนี้เป็นอนุสรณ์สงครามโลกครั้งท่ีสองท่ีร�าลึก

ถึงทหารโซเวียต การย้ายรูปปั้นน้ีน�ามาซึ่งความ

โกรธเคืองในหมู่ประชากรเชื้อสายรัสเซียท่ีอาศัย

อยู่ในเอสโตเนีย พวกเขาท�าการประท้วงที่กรุงทาล์ 

ลินน์ จนเกิดเป็นจราจล ต่อมาเหตุการณ์นี้ถูก 

เรยีกว่า “คนืบรอนซ์ (Pronksiöö)” เนือ่งจากรปูป้ัน 

ดังกล่าวมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่ารูปปั้น

ทหารบรอนซ์ 

 นอกจากนี้การย้ายรูปปั้นทหารบรอนซ ์

ยังท�าให้รัสเซียไม่พอใจ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง

ที่เกิดการโจมตีไซเบอร์ต่อเอสโตเนีย เว็บไซต์ของ 

หน่วยงานภาครัฐ, ธนาคารและพรรคการเมืองบาง 

พรรคถูกโจมตี การให้บริการภาครัฐของเอสโตเนีย 

ซึ่งพึ่งพาการท�างานบนพื้นที่ไซเบอร์มากก็เกิด

ติดขัดชะงักงันอยู่พักหนึ่ง ความเสียหายทางธุรกิจ 

ก็เกิดข้ึนเนื่องจากต้องระงับการท�าธุรกรรมทาง 

การเงิน รูปแบบการโจมตีไซเบอร์เป็นลักษณะการ 

โจมตีโดยปฏิเสธการให ้บริการแบบกระจาย  

16 ผูเ้ขยีนท�าแผนภาพนีข้ึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ประโยชน์ในการวเิคราะห์ (Analytical utility) แต่ในทางปฏบิตั ิการโจมตี
ไซเบอร์แต่ละประเภทจะทบัซ้อนกันและเส้นแบ่งระหว่างเป้าหมายทางการเมืองและเศรษฐกจิมกัจะไม่ชดัเจน   
17 ส�าหรับการวเิคราะห์ในมติคิวามมัน่คงศกึษา โปรดด ู Katri Lindau, “Cyber Security in Estonia: Lessons from the 
Year 2007 Cyberattack” (master’s thesis, Tallinn University, 2012). และส�าหรบัรายละเอยีดเหตกุารณ์ โปรดด ูMark 
Landler and John Markoff, “Digital Fears Emerge After Data Siege in Estonia,” The New York Times, May 29, 
2007, https://www.nytimes.com/2007/05/29/technology/29estonia.html (accessed March 20, 2019).
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18 Rolski, “Estonia: Ground Zero for World’s First Cyber War?,” ABC news, May 17, 2007, https://abcnews.
go.com/International/Technology/story?id=3184122&page=1 (accessed March 15, 2019).
19 กล่าวโดยสรปุคอืหากประเทศสมาชกินาโต้ใดถกูโจมตโีดยประเทศอืน่ทีไ่ม่ได้เป็นสมาชกิ ถอืว่าทกุประเทศทีเ่ป็นสมาชกิถกูโจมตี
เช่นกนั ซึง่เป็นไปตามหลกัการการป้องกนัร่วม (Collective defence) 
20 เริม่เปิดท�าการในวนัที ่1 สงิหาคม 2018 ส�าหรับโครงสร้างและภารกจิของหน่วยงาน โปรดด ูDario Cavegn, “Defence Forc-
es cyber command takes up operations,” ERR, August 1, 2018, https://news.err.ee/850719/defence-forces-cy-
ber-command-takes-up-operations (accessed March 15, 2019).
21 Tom Gjelten, Volunteer Cyber Army Emerges In Estonia, NPR, January 4, 2011, https://www.npr.
org/2011/01/04/132634099/in-estonia-volunteer-cyber-army-defends-nation  (accessed March 17, 2019). 

(DDoS) รวมทัง้มคีวามพยายามในการเจาะระบบด้วย 

SQL Injection  (การโจมตท่ีีต้องการเจาะระบบการ 

พิสูจน์ตัวตน) การโจมตีไซเบอร์ด�าเนินควบคู่ไปกับ 

การปล่อยข่าวที่บิดเบือน (Disinformation) ใน

พื้นที่ออนไลน์

 เหตุการณ์นี้ถือเป็นครั้งแรกที่ “เกิดการ

โจมตไีซเบอร์ต่อประเทศท้ังประเทศ”18 แม้ว่ารสัเซยี

จะปฏเิสธว่าเป็นผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัการโจมตไีซเบอร์ใน

ครัง้นัน้ แต่เอสโตเนยีเช่ือว่ารัสเซยีมีความเก่ียวข้อง

กับการโจมต ีส�าหรับการรับมือ กล่าวได้ว่าหน่วยงาน 

ภาครัฐฝ่ายความมั่นคงและกองทัพของเอสโตเนีย

สามารถรับมือได้ทันท่วงที อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศจากนาโต้ (NATO) ก็มาร่วม 

จัดการกับการโจมตีไซเบอร์ในฐานะที่เอสโตเนีย 

เป็นสมาชิก แม้ว่ามาตรา 5 ของสนธิสัญญาป้องกัน 

แอตแลนตกิเหนือ 19 จะไม่ถกูใช้ แต่ก็ได้มีการจัดตัง้ 

ศูนย์ความเป็นเลิศนาโต้ด้านความร่วมมือในการ

ป้องกันไซเบอร์ (NATO Cooperative Cyber 

Defence Centre of Excellence) ในเวลาต่อมา 

ที่กรุงทาล์ลินน์ ในปัจจุบันนอกจากศูนย์บญัชาการ

ไซเบอร์ (Cyber command)20 กระทรวงกลาโหม 

ของเอสโตเนยี หน่วยงานพลเรือนท่ีมีภารกิจเก่ียวกับ

ความม่ันคงไซเบอร์คือองค์การระบบสารสนเทศ

ภาครัฐ (Riigi infosüsteemi Amet) นอกจากนี ้

ที่น่าสนใจคือเอสโตเนียมีหน่วยไซเบอร์ในองค์การ

อาสาสมัครป้องกันประเทศ (Küberkaitseliit) ซ่ึง

ประกอบด้วยอาสาสมัครไซเบอร์ท่ีเข้ามามีส่วนร่วม

ในการป้องกันพ้ืนท่ีไซเบอร์ของเอสโตเนยี อาจเรยีก

ได้ว่าเป็นกองก�าลังรบอาสาสมัครก่ึงทหาร (All-vol-

unteer paramilitary force)21 

การโจมตไีซเบอร์ต่อจอร์เจยี 2008
 ความขัดแย้งระหว่างจอร์เจียและรัสเซีย

ปะทุ ข้ึนในเดือนสิงหาคมปี 2008 จนกลายเป็น

สงคราม 5 วนั โดยรัสเซียให้การสนับสนุนภูมิภาค 

อับคาเซีย (Abkhazia) และเซาธ์ โอเซเทีย (South 

Ossetia) ในการแยกตัวออกจากจอร์เจีย ในรายงาน

ของเอเรยีล โคเฮนและโรเบิร์ต อี. แฮมมิลตนั พวกเขา

มองว่าสงครามระหว่างจอร์เจียและรัสเซียในครั้งนั้น

ถือว่าเป็น“ครั้งแรกท่ีรัสเซียท�าสงครามไซเบอร์เพื่อ

21



 

ตัวอย่างเหตุการณ์ความขัดแย้งทางไซเบอร์
การโจมตีไซเบอร์ต่อเอสโตเนีย	200717 

 ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 

ปี 2007 ประเทศเอสโตเนียเผชิญกับการโจมตีทาง 

ไซเบอร์ต่อเนื่องนาน 3 สัปดาห์ เหตุการณ์ดังกล่าว 

เกดิขึน้ในช่วงทีเ่อสโตเนยีตดัสินใจย้ายรูปป้ันทหาร

โซเวียตนิรนามออกไปจากที่ตั้งเดิมซึ่งอยู่ใจกลาง

กรุงทาล์ลินน์ เมืองหลวงของประเทศเอสโตเนีย 

รูปปั้นนี้เป็นอนุสรณ์สงครามโลกครั้งท่ีสองท่ีร�าลึก

ถึงทหารโซเวียต การย้ายรูปปั้นน้ีน�ามาซ่ึงความ

โกรธเคืองในหมู่ประชากรเชื้อสายรัสเซียที่อาศัย

อยู่ในเอสโตเนีย พวกเขาท�าการประท้วงที่กรุงทาล์ 

ลินน์ จนเกิดเป็นจราจล ต่อมาเหตุการณ์นี้ถูก 

เรียกว่า “คนืบรอนซ์ (Pronksiöö)” เนือ่งจากรูปป้ัน 

ดังกล่าวมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่ารูปปั้น

ทหารบรอนซ์ 

 นอกจากนี้การย้ายรูปปั้นทหารบรอนซ ์

ยังท�าให้รัสเซียไม่พอใจ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง

ท่ีเกิดการโจมตีไซเบอร์ต่อเอสโตเนีย เว็บไซต์ของ 

หน่วยงานภาครัฐ, ธนาคารและพรรคการเมืองบาง 

พรรคถูกโจมตี การให้บริการภาครัฐของเอสโตเนีย 

ซึ่งพึ่งพาการท�างานบนพื้นที่ไซเบอร์มากก็เกิด

ติดขัดชะงักงันอยู่พักหนึ่ง ความเสียหายทางธุรกิจ 

ก็เกิดข้ึนเนื่องจากต้องระงับการท�าธุรกรรมทาง 

การเงิน รูปแบบการโจมตีไซเบอร์เป็นลักษณะการ 

โจมตีโดยปฏิเสธการให ้บริการแบบกระจาย  

16 ผู้เขยีนท�าแผนภาพนีข้ึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ประโยชน์ในการวเิคราะห์ (Analytical utility) แต่ในทางปฏบิตั ิการโจมตี
ไซเบอร์แต่ละประเภทจะทบัซ้อนกนัและเส้นแบ่งระหว่างเป้าหมายทางการเมืองและเศรษฐกิจมกัจะไม่ชัดเจน   
17 ส�าหรบัการวเิคราะห์ในมติคิวามมัน่คงศึกษา โปรดด ู Katri Lindau, “Cyber Security in Estonia: Lessons from the 
Year 2007 Cyberattack” (master’s thesis, Tallinn University, 2012). และส�าหรบัรายละเอยีดเหตกุารณ์ โปรดด ูMark 
Landler and John Markoff, “Digital Fears Emerge After Data Siege in Estonia,” The New York Times, May 29, 
2007, https://www.nytimes.com/2007/05/29/technology/29estonia.html (accessed March 20, 2019).
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18 Rolski, “Estonia: Ground Zero for World’s First Cyber War?,” ABC news, May 17, 2007, https://abcnews.
go.com/International/Technology/story?id=3184122&page=1 (accessed March 15, 2019).
19 กล่าวโดยสรุปคอืหากประเทศสมาชกินาโต้ใดถูกโจมตโีดยประเทศอืน่ทีไ่ม่ได้เป็นสมาชกิ ถอืว่าทกุประเทศทีเ่ป็นสมาชกิถกูโจมตี
เช่นกนั ซึง่เป็นไปตามหลกัการการป้องกันร่วม (Collective defence) 
20 เริม่เปิดท�าการในวนัที ่1 สงิหาคม 2018 ส�าหรับโครงสร้างและภารกจิของหน่วยงาน โปรดด ูDario Cavegn, “Defence Forc-
es cyber command takes up operations,” ERR, August 1, 2018, https://news.err.ee/850719/defence-forces-cy-
ber-command-takes-up-operations (accessed March 15, 2019).
21 Tom Gjelten, Volunteer Cyber Army Emerges In Estonia, NPR, January 4, 2011, https://www.npr.
org/2011/01/04/132634099/in-estonia-volunteer-cyber-army-defends-nation  (accessed March 17, 2019). 

(DDoS) รวมทัง้มคีวามพยายามในการเจาะระบบด้วย 

SQL Injection  (การโจมตทีีต้่องการเจาะระบบการ 

พิสูจน์ตัวตน) การโจมตีไซเบอร์ด�าเนินควบคู่ไปกับ 

การปล่อยข่าวที่บิดเบือน (Disinformation) ใน

พื้นที่ออนไลน์

 เหตุการณ์นี้ถือเป็นครั้งแรกท่ี “เกิดการ

โจมตไีซเบอร์ต่อประเทศทัง้ประเทศ”18 แม้ว่ารสัเซยี

จะปฏเิสธว่าเป็นผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัการโจมตไีซเบอร์ใน

ครัง้นัน้ แต่เอสโตเนยีเชือ่ว่ารัสเซยีมคีวามเกีย่วข้อง

กบัการโจมต ีส�าหรับการรับมอื กล่าวได้ว่าหน่วยงาน 

ภาครัฐฝ่ายความมั่นคงและกองทัพของเอสโตเนีย

สามารถรับมือได้ทันท่วงที อีกท้ังผู้เชี่ยวชาญด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศจากนาโต้ (NATO) ก็มาร่วม 

จัดการกับการโจมตีไซเบอร์ในฐานะที่เอสโตเนีย 

เป็นสมาชกิ แม้ว่ามาตรา 5 ของสนธิสญัญาป้องกนั 

แอตแลนตกิเหนือ 19 จะไม่ถกูใช้ แต่กไ็ด้มกีารจดัตัง้ 

ศูนย์ความเป็นเลิศนาโต้ด้านความร่วมมือในการ

ป้องกันไซเบอร์ (NATO Cooperative Cyber 

Defence Centre of Excellence) ในเวลาต่อมา 

ที่กรุงทาล์ลินน์ ในปัจจุบันนอกจากศูนย์บญัชาการ

ไซเบอร์ (Cyber command)20 กระทรวงกลาโหม 

ของเอสโตเนยี หน่วยงานพลเรือนท่ีมภีารกจิเกีย่วกับ

ความมั่นคงไซเบอร์คือองค์การระบบสารสนเทศ

ภาครัฐ (Riigi infosüsteemi Amet) นอกจากนี ้

ที่น่าสนใจคือเอสโตเนียมีหน่วยไซเบอร์ในองค์การ

อาสาสมัครป้องกันประเทศ (Küberkaitseliit) ซ่ึง

ประกอบด้วยอาสาสมคัรไซเบอร์ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วม

ในการป้องกนัพ้ืนทีไ่ซเบอร์ของเอสโตเนยี อาจเรยีก

ได้ว่าเป็นกองก�าลงัรบอาสาสมคัรก่ึงทหาร (All-vol-

unteer paramilitary force)21 

การโจมตไีซเบอร์ต่อจอร์เจยี 2008
 ความขัดแย้งระหว่างจอร์เจียและรัสเซีย

ปะทุ ข้ึนในเดือนสิงหาคมปี 2008 จนกลายเป็น

สงคราม 5 วนั โดยรัสเซียให้การสนับสนุนภูมิภาค 

อับคาเซีย (Abkhazia) และเซาธ์ โอเซเทีย (South 

Ossetia) ในการแยกตัวออกจากจอร์เจีย ในรายงาน

ของเอเรยีล โคเฮนและโรเบิร์ต อ.ี แฮมมลิตนั พวกเขา

มองว่าสงครามระหว่างจอร์เจียและรัสเซียในครั้งนั้น

ถือว่าเป็น“ครั้งแรกท่ีรัสเซียท�าสงครามไซเบอร์เพื่อ

21



สนับสนุนยุทธวิธีสงครามแบบดั้งเดิม แม้ว่าปฏิบัติการอาจจะไม่ได้กระท�าภายใต้

รัฐบาลรสัเซยีโดยตรง”22 นกัวเิคราะห์จ�านวนหนึง่เช่ือว่าผูอ้ยูเ่บือ้งหลังคือกลุม่ผูเ้จาะระบบ
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online-oversight-agency-launch-iran (accessed March 19, 2019).
31 Collin Anderson and Karim Sadjadpour, “Iran’s Cyber Threat: Conclusion and Prescriptions,” Carnegie
Endowment, January 4, 2018, https://carnegieendowment.org/2018/01/04/iran-s-cyber-threat-conclusion-
and-prescriptions-pub-75143 (accessed March 18, 2019).
32 โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาเทคโนโลยเีก่ียวกับชวีวทิยา, หุน่ยนต์, ข้อมลูสารสนเทศและนาโน (bio-robotic-info-nano
technologies) ซึง่จะมาพร้อมกับความเสีย่งไซเบอร์ชดุใหม่ โปรดด ูCathy Downes, “Strategic Blind–Spots on
Cyber Threats, Vectors and Campaigns,” The Cyber Defense Review 3, no. 1 (2018): 96.

บทเรยีนส�ำหรบัประเทศไทย 
 จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับความ

มัน่คงไซเบอร์และกรณตีวัอย่างการโจมตไีซเบอร์ทัง้ 

3 กรณ ีประกอบกบัการคดิต่อยอดจากยทุธศาสตร์

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2564 ผู้เขียนเสนอบทเรียนส�าหรับ

การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ใน

ประเทศไทยสี่ประการดังนี้

 ประกำรแรก เนือ่งจากการโจมตไีซเบอร์ 

มคีวามสลับซับซ้อน สามารถเดินทางข้ามพรมแดน 

รัฐและเป็นปฏิบัติการที่สามารถปฏิเสธความ 

รบัผดิชอบได้จึงเกิดพื้นที่สีเทา (Grey zone) ในการ 

ตดัสนิใจเกีย่วกบัวธิกีารรบัมอืกบัการโจมตดีงักล่าว 

เช่น ภัยคุกคามไซเบอร์ต้องรุนแรงเพียงใดถึงจะ 

ต้องอาศัยการรับมือในระดับของกองทัพ (Military 

response) หรอืการเผยแพร่ข้อมลูทีบิ่ดเบอืน (Dis-

information) ในบางประเดน็ในพ้ืนท่ีไซเบอร์จดัว่า 

เป็นภยัคกุคามต่อรฐัหรอืไม่ เป็นต้น สภาวการณ์เช่นนี ้

เอ้ือให้เกดิการตดัสนิใจเชงิยทุธศาสตร์ท่ีผดิพลาดและ

ท�าให้การรับมือกับภัยคุกคามไม่มีประสิทธิภาพ 

 วิธีการส�าคัญที่จะจัดการกับความท้าทาย

นีค้อืการวเิคราะห์สภาพการณ์ความเสีย่ง โอกาสและ 

ความท้าทายทางไซเบอร์ของประเทศในปัจจุบัน 

โดยวิเคราะห์ความพร้อมและจุดอ่อนของระบบ

และโครงสร้างพื้นฐานไซเบอร์ ศึกษาแนวโน้มของ 

ความเสี่ยงไซเบอร์อันเกิดจากความก้าวหน้าของ

การพัฒนาเทคโนโลย ี
32 และพิจารณาถึงเวกเตอร์ 

24

การโจมตี (Attack vector) ใหม่ ๆ การวิเคราะห์

สภาพการณ์ควรด�าเนินควบคู่ไปกับการวิเคราะห์

ฉากทัศน์เพื่อเสนอภาพความเป็นไปได้ต่าง ๆ ที ่

เก่ียวข้องกับการโจมตีไซเบอร์ที่รัฐอาจเผชิญและ

ระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับแต่ละ

ฉากของความเป็นไปได้ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์

สภาพการณ์และวเิคราะห์ฉากทัศน์คือการออกแบบ

ระบบเตือนภัยและเตรียมพร้อมรับมือกับความ

เสี่ยงไซเบอร์ซึ่งต้องเป็นกระบวนการท่ีปฏิบัติซ�้าได้ 

(Repeatable processes) 
33 ท้ังน้ีระบบดังกล่าวจะ 

ต้องค�านงึถงึการรกัษาความต่อเน่ืองของการใช้พ้ืนที่

ไซเบอร์ภายใต้ชุดของเงือ่นไขและสถานการณ์ต่าง ๆ  

ดังนั้นเมื่อมีการออกแบบระบบแล้ว จะต้องมีการ

ทดสอบระบบผ่านการซ้อมปฏิบัตกิารทางไซเบอร์  

 ประกำรที่สอง ความม่ันคงไซเบอร ์

มทีัง้มติทิีเ่ป็นประเดน็ทางทหารและไม่เป็นประเดน็

ทางทหาร ดังนั้น จึงต้องมีการบูรณาการความ 

ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและกองทัพ โดย- 

เฉพาะอย่างยิง่ในการออกแบบระบบเตอืนภยัและ 

เตรยีมพร้อมรบัมือกับความเส่ียงไซเบอร์ นอกจากน้ี  

เนือ่งจากทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ้เชิงเทคนิค 

เกีย่วกบัความมัน่คงไซเบอร์ในภาครฐัมีไม่มากนกั ซึง่

เป็นข้อจ�ากัดที่หลายประเทศเผชิญ โมเดล Cyber  

Defence Unit of the Estonian Defence League  

ของประเทศเอสโตเนยีจึงน่าสนใจเพราะหน่วยป้องกัน 

ไซเบอร์นี้เป็นหน่วยอาสาสมัครที่ท�าหน้าที่ปกป้อง

คุม้ครองพืน้ทีไ่ซเบอร์ของเอสโตเนยีและมกีฎหมาย 

รองรับสถานะและการมีอยู่ของหน่วย 
34 อย่างไร

กต็าม หากจะมกีารจดัตัง้หน่วยตามโมเดลนี ้ประเดน็ 

ส�าคญัทีต้่องค�านงึคอืเรือ่งจรยิธรรมไซเบอร์ กล่าวคอื 

การปฏิบัติการของหน่วยเพื่อป้องกันพื้นท่ีไซเบอร์

ของประเทศจะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์

สาธารณะและการเคารพสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน ในแง่นีห้น่วยอาสาสมัครป้องกันไซเบอร์ใด ๆ  

ก็ตามจะต้องเป็นชุมชนของแฮกเกอร์ที่มีจริยธรรม 

หรือพวกหมวกขาว (Ethical/white hat hacker 

community)    

 ประกำรท่ีสำม ส่ิงท่ีมักจะมาพร้อมกับ 

การโจมตีไซเบอร์คือการปล่อยข้อมูลที่บิดเบือน 

(Disinformation) ในพื้นท่ีไซเบอร์เพื่อยยุงปลุกป่ัน

และสร้างความสบัสนงนุงงให้กบัสงัคมของประเทศ

ที่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตี เท่ากับเป็นการ

สร้างความเปราะบางจากภายใน ดังนั้น

การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital 

literacy) จึงเป็นส่ิงจ�าเป็นใน 

การรบัมอืกบัข้อมลูทีบ่ดิเบอืน 

ที่ส�าเร็จ โจทย์ส�าคัญจึงอยู่ที่ว่า

เราจะสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อได้

อย่างไรในกรณีของสหภาพยุโรป

THAILAND

33 Jamie Swedberg, “Successful Cybersecurity Strategy,” Credit Union Management, November 1,
2018, https://cumanagement.com/acgi/login?destination=/articles/2018/11/successful-cybersecurity-
strategy (accessed March 23, 2019).
34 Kadri Kaska, Anna-Maria Osula and Jan Stinissen,
The Cyber Defence Unit of the Estonian
Defence League: Legal, Policy and
Organisational Analysis (Tallinn,
Estonia: NATO Cooperative
Cyber Defence Centre of
Excellence, 2013).
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สูงสุดว่าด้วยพื้นที่ไซเบอร์ (Supreme Council of Cyberspace) ให้เป็นหน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบด้านความม่ันคงไซเบอร์เพ่ือจัดการกับภัยคุกคามต่อรัฐทั้งจากภายในและ

ภายนอก 
30 อย่างไรก็ตาม อหิร่านก็เผชญิกับสภาวะสมองไหลทีท่รัพยากรบุคคลทางไซเบอร์

ท่ีสามารถช่วยพัฒนาขีดความสามารถท้ังในด้านป้องกันและโจมตีทางไซเบอร์ต่างก็เดิน

ทางออกไปหาโอกาสที่ดีกว่าในต่างแดน 
31

30 Kristin Deasy, “Supreme Council of Cyberspace, new online oversight agency, to launch in Iran,” Public
Radio International, March 7, 2012, https://www.pri.org/stories/2012-03-07/supreme-council-cyberspace-new-
online-oversight-agency-launch-iran (accessed March 19, 2019).
31 Collin Anderson and Karim Sadjadpour, “Iran’s Cyber Threat: Conclusion and Prescriptions,” Carnegie
Endowment, January 4, 2018, https://carnegieendowment.org/2018/01/04/iran-s-cyber-threat-conclusion-
and-prescriptions-pub-75143 (accessed March 18, 2019).
32 โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาเทคโนโลยเีกีย่วกบัชวีวทิยา, หุน่ยนต์, ข้อมูลสารสนเทศและนาโน (bio-robotic-info-nano
technologies) ซึง่จะมาพร้อมกบัความเส่ียงไซเบอร์ชดุใหม่ โปรดด ูCathy Downes, “Strategic Blind–Spots on
Cyber Threats, Vectors and Campaigns,” The Cyber Defense Review 3, no. 1 (2018): 96.

บทเรยีนส�ำหรบัประเทศไทย 
 จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับความ

มัน่คงไซเบอร์และกรณตีวัอย่างการโจมตไีซเบอร์ทัง้ 

3 กรณ ีประกอบกบัการคดิต่อยอดจากยทุธศาสตร์

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2564 ผู้เขียนเสนอบทเรียนส�าหรับ

การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ใน

ประเทศไทยสี่ประการดังนี้

 ประกำรแรก เนือ่งจากการโจมตไีซเบอร์ 

มคีวามสลับซับซ้อน สามารถเดินทางข้ามพรมแดน 

รัฐและเป็นปฏิบัติการที่สามารถปฏิเสธความ 

รบัผดิชอบได้จึงเกิดพื้นที่สีเทา (Grey zone) ในการ 

ตดัสนิใจเกีย่วกบัวธิกีารรบัมอืกับการโจมตดีงักล่าว 

เช่น ภัยคุกคามไซเบอร์ต้องรุนแรงเพียงใดถึงจะ 

ต้องอาศัยการรับมือในระดับของกองทัพ (Military 

response) หรอืการเผยแพร่ข้อมลูทีบิ่ดเบอืน (Dis-

information) ในบางประเดน็ในพ้ืนท่ีไซเบอร์จดัว่า 

เป็นภยัคกุคามต่อรฐัหรอืไม่ เป็นต้น สภาวการณ์เช่นนี ้

เอ้ือให้เกดิการตดัสนิใจเชงิยทุธศาสตร์ท่ีผดิพลาดและ

ท�าให้การรับมือกับภัยคุกคามไม่มีประสิทธิภาพ 

 วิธีการส�าคัญท่ีจะจัดการกับความท้าทาย

นีค้อืการวเิคราะห์สภาพการณ์ความเสีย่ง โอกาสและ 

ความท้าทายทางไซเบอร์ของประเทศในปัจจุบัน 

โดยวิเคราะห์ความพร้อมและจุดอ่อนของระบบ

และโครงสร้างพื้นฐานไซเบอร์ ศึกษาแนวโน้มของ 

ความเสี่ยงไซเบอร์อันเกิดจากความก้าวหน้าของ

การพัฒนาเทคโนโลย ี
32 และพิจารณาถึงเวกเตอร์ 
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การโจมตี (Attack vector) ใหม่ ๆ การวิเคราะห์

สภาพการณ์ควรด�าเนินควบคู่ไปกับการวิเคราะห์

ฉากทัศน์เพื่อเสนอภาพความเป็นไปได้ต่าง ๆ ท่ี 

เกี่ยวข้องกับการโจมตีไซเบอร์ที่รัฐอาจเผชิญและ

ระดมสมองเพ่ือหาแนวทางในการรับมือกับแต่ละ

ฉากของความเป็นไปได้ ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์

สภาพการณ์และวเิคราะห์ฉากทศัน์คอืการออกแบบ

ระบบเตือนภัยและเตรียมพร้อมรับมือกับความ

เสี่ยงไซเบอร์ซึ่งต้องเป็นกระบวนการท่ีปฏิบัติซ�้าได้ 

(Repeatable processes) 
33 ทัง้น้ีระบบดังกล่าวจะ 

ต้องค�านงึถงึการรกัษาความต่อเน่ืองของการใช้พ้ืนท่ี

ไซเบอร์ภายใต้ชดุของเงือ่นไขและสถานการณ์ต่าง ๆ  

ดังนั้นเม่ือมีการออกแบบระบบแล้ว จะต้องมีการ

ทดสอบระบบผ่านการซ้อมปฏิบตักิารทางไซเบอร์  

 ประกำรที่สอง ความมั่นคงไซเบอร ์

มทีัง้มติทิีเ่ป็นประเดน็ทางทหารและไม่เป็นประเดน็

ทางทหาร ดังนั้น จึงต้องมีการบูรณาการความ 

ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและกองทัพ โดย- 

เฉพาะอย่างยิง่ในการออกแบบระบบเตอืนภยัและ 

เตรยีมพร้อมรบัมอืกบัความเสีย่งไซเบอร์ นอกจากน้ี  

เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ้เชิงเทคนิค 

เกีย่วกบัความมัน่คงไซเบอร์ในภาครฐัมีไม่มากนกั ซึง่

เป็นข้อจ�ากัดที่หลายประเทศเผชิญ โมเดล Cyber  

Defence Unit of the Estonian Defence League  

ของประเทศเอสโตเนียจึงน่าสนใจเพราะหน่วยป้องกนั 

ไซเบอร์นี้เป็นหน่วยอาสาสมัครที่ท�าหน้าที่ปกป้อง

คุม้ครองพืน้ทีไ่ซเบอร์ของเอสโตเนยีและมกีฎหมาย 

รองรับสถานะและการมีอยู่ของหน่วย 
34 อย่างไร

กต็าม หากจะมกีารจดัต้ังหน่วยตามโมเดลนี ้ประเด็น 

ส�าคญัทีต้่องค�านงึคอืเรือ่งจรยิธรรมไซเบอร์ กล่าวคอื 

การปฏิบัติการของหน่วยเพื่อป้องกันพื้นที่ไซเบอร์

ของประเทศจะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์

สาธารณะและการเคารพสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน ในแง่นีห้น่วยอาสาสมคัรป้องกนัไซเบอร์ใด ๆ  

ก็ตามจะต้องเป็นชุมชนของแฮกเกอร์ที่มีจริยธรรม 

หรือพวกหมวกขาว (Ethical/white hat hacker 

community)    

 ประกำรท่ีสำม สิง่ทีม่กัจะมาพร้อมกับ 

การโจมตีไซเบอร์คือการปล่อยข้อมูลที่บิดเบือน 

(Disinformation) ในพื้นท่ีไซเบอร์เพื่อยยุงปลกุป่ัน

และสร้างความสบัสนงนุงงให้กบัสงัคมของประเทศ

ที่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตี เท่ากับเป็นการ

สร้างความเปราะบางจากภายใน ดังนั้น

การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital 

literacy) จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นใน 

การรบัมอืกบัข้อมลูทีบ่ดิเบอืน 

ที่ส�าเร็จ โจทย์ส�าคัญจึงอยู่ที่ว่า

เราจะสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อได้

อย่างไรในกรณีของสหภาพยุโรป

THAILAND

33 Jamie Swedberg, “Successful Cybersecurity Strategy,” Credit Union Management, November 1,
2018, https://cumanagement.com/acgi/login?destination=/articles/2018/11/successful-cybersecurity-
strategy (accessed March 23, 2019).
34 Kadri Kaska, Anna-Maria Osula and Jan Stinissen,
The Cyber Defence Unit of the Estonian
Defence League: Legal, Policy and
Organisational Analysis (Tallinn,
Estonia: NATO Cooperative
Cyber Defence Centre of
Excellence, 2013).
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มีการท�าแคมเปญ “EU vs Disinformation” ซึ่ง

ด�าเนินการโดย European External Action 

Service East Stratcom TaskForce กลุม่งาน 

เฉพาะกจินีม้ภีารกจิในการรวบรวมข้อมลูท่ีบิดเบือน 

เกี่ยวกับสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกที่ถูก

เผยแพร่โดยสื่อของรัสเซีย จากน้ันก็มีการจดัท�า

เอกสาร Disinformation Review รายสัปดาห์

เพื่อชี้ให้เห็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยเทียบ

ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่สามารถยืนยันท่ีมาได้กับ

ข้อมูลที่บิดเบือน เอกสารดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ 

ผ่านช่องทางออนไลน์และผูท้ีล่งทะเบียนไว้กจ็ะได้รบั 

เอกสารนีท้างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รายสัปดาห์   
35 

ในกรณขีองเอสโตเนยี เนือ่งจากประชากรเอสโตเนยี 

ที่มีเช้ือสายรัสเซียรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อของ 

รัสเซียเป็นหลัก รัฐบาลเอสโตเนียจึงลงพื้นท่ีจัด

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (Outreach ac-

tivities) ข้อมลูท่ีเป็นข้อเทจ็จรงิ โดยหลักการส�าคัญ

ของการจัดกิจกรรมนีค้อืการน�าเสนอข้อเทจ็จรงิชดุ

หนึง่โดยไม่บังคับให้เชื่อ ดังนั้นอ�านาจการตดัสนิว่า

ชุดข้อมลูใดน่าเชือ่ถอืกว่ากนัจงึอยูท่ีป่ระชาชน 36   

 ประกำรทีส่ี ่ การโจมตไีซเบอร์จะส�าเร็จ

ส่วนหนึ่งก็ด้วยความบกพร่องหรือความไม่รู ้ของ 

ผูใ้ช้พืน้ทีไ่ซเบอร์ ดังนัน้การสร้างสขุอนามัยไซเบอร์

ทีด่ ี (Cyber hygiene) ของผูใ้ช้พืน้ทีไ่ซเบอร์จงึจ�าเป็น 

อย่างย่ิง หลักส�าคัญของสุขอนามัยไซเบอร์ที่ดีคือ 

พฤติกรรมการใช้พืน้ทีไ่ซเบอร์ทีล่ดความเสีย่งไซเบอร์ 

ทกุรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นการอพัเดทซอฟท์แวร์ทีป้่องกัน 

ไวรสัสม�า่เสมอ, การไม่เข้าเว็บไซต์ทีไ่ม่น่าเชือ่ถอื, การ 

เก็บรักษารหัสผ่านและเปลี่ยนเมื่อถึงก�าหนดเวลา, 

การแจ้งหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องหากพบความผดิปกต ิ

ของระบบ เป็นต้น แนวทางหนึ่งในการสร้างสุข

อนามัยไซเบอร์ที่ดีคือการจัดฝึกอบรม (Training) 

ให้กบัผู้ใช้พืน้ทีไ่ซเบอร์และการเผยแพร่องค์ความรู้ 

ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ ในกรณขีองประเทศ 

เอสโตเนีย ได้มีการจัดสอบวัดความรู ้เกี่ยวกับ 

สุขอนามยัไซเบอร์ทีดี่ให้กบับคุลากรในภาครัฐผ่าน

ช่องทางออนไลน์ โดยค�าถามจะเป็นสถานการณ์

สมมติจ�านวนหนึ่งและให้ผู้ท�าสอบเลือกค�าตอบ 
37  

ในแง่นี ้ การจัดฝึกอบรมและทดสอบผ่านช่องทาง

ออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะลดความเสี่ยง

ไซเบอร์โดยรวม 

35 EU vs Disinfo. https://euvsdisinfo.eu/about/ (accessed March 24, 2019).
36 โปรดด ูWasin Punthong, “A Poststructuralist Approach to Strategic Culture: Estonia’s Strategic Response to 
Russia’s Hybrid Threat” (master’s thesis, University of Tartu, 2018), 70-75.
37 Invest in Estonia. https://investinestonia.com/how-estonia-uses-cyber-hygiene-as-the-cornerstone-of- 
cyber-security/ (accessed March 22, 2019).
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