
คือ 
สงครามในอนาคต 



      “ มันเป็นสงครามลับท่ีแพ้ชนะกันน้ัน ประชาชนทัว่ไปไม่ทราบ 
             เพราะมันมีความยุ่งยากเกินความเข้าใจของคนทั่วไป 
  นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องและนักวิทยาศาสตร์ชั้นเยีย่มกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 
   ถ้าอังกฤษไม่สามารถปรับปรุงให้เหนือกว่าเยอรมัน 
  หรืออังกฤษไม่สามารถน าความร้ายกาจดา้นนี้มาสู้กับเยอรมัน 
  เพื่อความอยู่รอดของตัวเองได้แล้ว ก็หมายความว่า 
   อังกฤษต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพใ้นสงครามแน่ และเมื่อนั้น 
  อังกฤษก็ต้องถูกท าลายโดยสิ้นเชิง ” 

   วินสตัน   เชอร์ชิล   
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

 

สงครามแม่มด 
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Electronic Warfare 



สงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

คือ การปฏิบัติทางทหารที่เกี่ยวกับการใช้พลังงาน     
 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อก าหนด ขยายผล ลด    
 หรือป้องกันการใช้ย่านความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าของข้าศึก 
 และการปฏิบัติซึ่งมุ่งด ารงรักษาการใช้ย่านความถี่คลื่น   
 แม่เหล็กไฟฟ้าของฝ่ายเรา 

( Electronic Warfare ) 
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Electronic warfare Support 

Measure 

คือ การปฏิบัติการค้นหา ดักรับ พิสูจน์ทราบ 

     และหาที่ต้ังแหล่งแพร่คลื่นพลังงาน 
  แม่เหล็กไฟฟ้าของข้าศึก เพื่อรวบรวม 

  เป็นข้อมูลน ามาสนับสนุน 
  และการใช้ก าลังทางยุทธวิธีอ่ืนๆ 

( ESM ) 



วัตถุประสงค์ของ  ESM. เพื่อให้ได้ข่าวสารดังนี ้
1. คุณลักษณะ ทางเทคนิคของอุปกรณ์นั้นๆ                             
 -ก าลังออกอากาศ 
      -  ชนิดสายอากาศ 
 -  ย่านความถี่ของคลื่นที่ส่ง 
 -  MOD /คุณลักษณะพิเศษอื่นๆ   

2.  ที่ตั้งของเครื่องส่ง 
3.  ระบบการท างานทางยุทธการที่ใช้อุปกรณ์นั้นๆ อยู่  
4.  ชนิดอุปกรณ/์ขีดความสามารถ 
5.  ข่าวสารที่ส่ง 



ความมุ่งหมายของ ESM. 

1. ข่าวกรองทางยุทธวิธ ี
  เพื่อทราบการเคลื่อนย้าย หน่วยทหาร,ขนาดหน่วย,  

 จ านวนข่าย, จ านวนสถานี และระยะเรดาร ์  

2. ข่าวกรองทางเทคนิค  
  เพื่อต้องการรู้ความถี่ , ชนิดของสัญญาณ,                 

 ก าลังออกอากาศ, ย่านความถี่ระยะท างาน,              
 แหล่งจ่ายก าลังงาน และสายอากาศ ทั้งนี้                   
 เพื่อท าการก่อกวนได้ถูกต้อง  เพื่อสร้างคู่มือต่อสู้         
 การก่อกวน  



ประโยชน์ของ  ESM. 

1. งาน ในการท า ท าเนียบก าลังรบ เก็บข้อมูลจากการ
ส่งข่าวของ ขศ. ผ่านข่ายสื่อสาร 

2. จัดท าท าเนียบสถานีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น พื้นฐาน
ของการด าเนินงาน ECM, ECCM  ต่อไป 

3. สามารถก่อกวนอย่างได้ผล 
4. สามารถวางแผนทางยุทธศาสตร์การลวง 

5. การวางแผนอิเล็กทรอนิกส์ทางรับมีผลมากขึ้น 



มาตรการต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นการปฏิบัติที่กระท าเพื่อขัดขวางหรือลด
ประสิทธิผล     การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของข้าศึก   
ถือว่า ECM. เป็นอาวุธหลักของ EW                       
และเป็นองค์ประกอบของ อ านาจก าลังรบ 
ประกอบด้วยอาวุธ คือเครื่องก่อกวน และเครื่องมอื
ค้นหาเป้าหมาย  สั่งการ และการบังคับบัญชา            
ควบคุมที่จะใช้อาวุธตามล าดับความส าคัญ                   
ของเป้าหมายของผู้บังคับบัญชา 

( Electronic Counter Measure ; ECM ) 



ECM 

ACTIVE PASSIVE 

JAMMING DECEPTION CHAFF                    DECOY 

จุด                คลุมย่านความถี่ 

ลวงเล่ห์        ลวงเลียน ทางทิศ          ทางระยะ 

ในระบบการติดตอ่สื่อสาร ไม่ใช่ระบบการตดิต่อสื่อสาร 

 FLARE     

 กวาด  



การแพร่กระจายคลื่น ( ACTIVE) 
การก่อกวน   (JAMMING) 

คือ การแผ่รังสีคลื่นย้อนกลับด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า
โดยจงใจ ด้วยความมุ่งหมายทีจ่ะท าให้การใช้                        
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของข้าศึกไม่ได้ผล 

1.  เพื่อลดประสิทธิภาพในการรบของข้าศึก 
2.  เพื่อเพิ่มภาระให้แก่เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  ของข้าศึก 
3.  ท าให้พนักงานของข้าศึกเกิดความท้อใจ  

4.  เพื่อบังคับให้ข้าศึกจ าต้องใช้เครื่องมือเพิ่มขึ้นอีก 

ความมุ่งหมายของการก่อกวน 



ชนิดของการก่อกวน 

1.  การก่อกวนเป็นจุด ( SPOT  JAMMER ) 

2.  การก่อกวนแบบกวาด (SWEEP  JAMMER)  

3. การก่อกวนแบบคลุมย่านความถี่    
           (BARRAGE JAMMER) 



การลวง  ( DECEPTION ) 

การลวง คือ การจงใจแพร่คลื่น แพร่คลื่นใหม่หรือการ 
  สะท้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในอาการจงใจ    
  ที่จะท าให้ข้าศึกแปลความหมายผิด                 
  แบ่งออกเป็นการลวงในระบบสื่อสาร   

   และไม่ใช่ระบบสื่อสาร 



การลวงจะเกิดขึ้นจากเหตุดังต่อไปนี้ 

1.  วินัยในการส่งข่าวไม่ดี  

2. พนักงานวิทยุชอบท าอะไรแผลงๆ   ในการท างาน 

3.  ในข่ายมีสถานีลูกข่ายมาก 

4.  สถานีวิทยุเคลื่อนที่เร็ว หรือบริเวณที่ใช้มีการส่ือสาร
หนาแน่น 

5.  ไม่ใช้ ระบบบอกฝ่าย 



การไม่แพร่กระจายคลื่น (PASSIVE) 

CHAF คือแผ่นฟรอยเล็กๆ ซึ่งถูกออกแบบให้พอดีกับ ½    
  ของความยาวคลื่นความถี่วิทยุของเรดาร์ 

FLARE  คือ พลุความร้อน สร้างมาเพื่อใช้ในการตอ่ต้านอาวุธ   
น าวิถีด้วยความร้อนหรือรังสีอินฟาเรดโดยท าให้เกิดเป็นพลังงาน 
ความร้อนของเครื่องยนต์เครื่องบินที่ตกเป็นเป้าหมายและเมื่อปล่อย 

FLARE ออกมาก็จะเป็นแหล่งพลังงานความร้อนแทนเครื่องบินนั้น
  

DECOY  ใช้เป็นการลวงในระบบเรดาร์ให้หลงเป้าหมายโดยไม่
สามารถแยกออกได้ว่าเป้าหมายจรงิ หรือเป้าหมายปลอม 



Electronic Counter Counter Measure 

- เป็นยุทธวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ป้องกันเครื่องส่งของเรา   
มิให้ข้าศึกก่อกวน และป้องกันการค้นหาเป้าหมายของข้าศึก 

-   เป็นส่วนช่วยให้การแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของฝ่ายเรา
ยังคงอยู่ได ้

สถานการณ์แวดล้อมทางยุทธวิธีเป็นความรับผิดชอบ                 
ทางการบังคับบัญชาในการฝึกพนักงาน 

ให้ใช้เทคนิคเหล่านี้ให้ได้ผล 

( ECCM ) 

-   พนักงานเครื่องสื่อสาร เป็นผู้ใช้เทคนิค ECCM 



SIGSEC 

มุ่งเพื่อให้ ผบช.มั่นใจว่า 
จะสามารถด ารงการสื่อสาร 

ได้อย่างต่อเนื่อง 

SIGSECใช้มาก 
ลดความต้องการ ECCM ลงเท่านั้น 

ECCM การปฏิบัติทั้งหลายเพื่อให้แน่ใจว่า 
เราจะสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้ 

อย่างต่อเนื่องแม้ว่า ข้าศึก จะพยายาม 
ก่อกวนก็ตาม 

 
การด าเนินการให้แน่ใจว่าการใชค้ลื่น 
แม่เหล็กไฟฟ้าของฝ่ายเดียวกัน  
จะไม่ท าให้ข้าศึก น าไปใช้ประโยชน์ได ้
 

มุ่งเพื่อให้ผบช.เกิดความ 
มั่นใจในด้าน รปภ.ส. 



มาตรการป้องกัน 
    กระท าเพื่อป้องกัน ขศ. มิให้สามารถใช้คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า  ต่อระบบของเรา  

1.  ให้มีการสื่อสารแต่น้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็น 

3.   การฝึกพนักงาน  

2.  ป้องกันการสื่อสารของฝ่ายเราจากการดักรับของข้าศึก 



มาตรการแก้ไขเยียวยา 

ข้าศึกได้ใช้กิจกรรม EW. ต่อระบบการสื่อสารของฝ่ายเราแล้ว 

1.  จดจ าลักษณะการก่อกวน-รบกวน 

3. การปฏิบัติเมื่อเผชิญกับการลวง ด้วยการใช้ระบบรับรองฝ่าย  

2.  การปฏิบัติเมื่อเผชิญการก่อกวน-รบกวน 
-  สื่อสารต่อไป 
-  เปลี่ยนความถี่  
-  ย้ายสายอากาศ 



ความส าคัญของ EW. 

-    ลักษณะการท าสงครามในปัจจุบัน/อนาคต จะมีการน าเอาวิทยาการใหม่ๆ 
ในด้านอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาใช้ทั้งในระบบ 

  การบังคับบัญชา / ระบบควบคุม 
  ระบบอาวุธยุทโธปกรณ์และการบริหารงานทุกประเภทของกองทัพ 

-    ความคิดเห็นเช่นนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในกลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้วทั้งหลาย ฉะนั้นจึงมีการทุ่มเทงบประมาณ จ านวนมหาศาล      ใน
การวิจัย-พัฒนา และผลิตระบบอุปกรณ์ EW. ขึ้นมากมาย 

-   ด้วยพลังอ านาจทางทหาร ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถ 
    ทางเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า  
    ฉะนั้นใครที่ชนะการต่อสู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะชนะสงครามด้วย 



บทบาทของ EW. 

ยามปกติ การหาข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ ตามแนวชายแดนของไทย 

ยามสงคราม ข่าวกรองเกี่ยวกับ ขศ.ในเรื่อง 

-  เฝ้าตรวจตามแนวชายแดน 
-  รวบรวมข่าวกรองจากชายแดน 
-  ระบุและแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวของ ขศ. 
-  หาต าแหน่ง ขศ. 

ECM -  การก่อกวน / การลวง 

-  การประกอบก าลัง 
-  ต าแหน่งของ ขศ. 
-  เจตนาของ ขศ. 

-  การให้ข่าวสารผิดพลาด 
-  การท าลายข่าวสาร ขศ.  เกี่ยวกับ C3I 



แนวความคิดในการท า EW. 

-   การใช้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าทางทหารได้เพิ่มมิติใหม่กับ EW. 

-   ระบบการบังคับบัญชา/การควบคุมระบบอาวุธและระบบการค้นหาทั้ง 2 
ระบบเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของ EW. 

-   ในอนาคตการต่อสู้ที่ส าคัญจะเกี่ยวกับการเข้าตี   หรือป้องกันระบบ 
    ทางการรบต่างๆ ที่ใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า 

-   อ านาจก าลังรบจะหมดความหมาย หากไม่สามารถน ามาใช้ได้ทันที       
     ณ ต าบลและเวลาที่ถูกต้อง 

-   ในสนามรบในอนาคตจะใช้ EW. เพื่อเพิ่มเติมอ านาจก าลังรบ และ
ขณะเดียวกัน เพื่อลดขีดความสามารถ ขศ. 


