2561-2580

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี
กรมยุทธการทหารอากาศ

Airmanship

Integrity and allegiance

Responsibility

1

RTAF Strategy

หัวข้อสาคัญ

 ภารกิจกองทัพอากาศ
 ทิศทางระดับชาติ
 ความเชือ่ มงเงเชิงเุทธศาสตร์
 เุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.2561-2580
 สาระสาคัญเนื้อหาเุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.2561-2580

Airmanship

Integrity and allegiance Responsibility

2

RTAF Mission

ภารกิจกองทัพอากาศ
พ.ร.บ. จัดระเบียบบริหารราชการ กห. พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรา ๒๑
มีหน้าที่เตรีเมกาลังกองทัพอากาศ ป้องกันราชอาณาจักร
และดาเนินการเกี่เวกับการใช้กาลังกองทัพอากาศ
ตามอานาจหน้าที่ของกระทรวงกลางหม
มีผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

Airmanship

Integrity and allegiance Responsibility

3

National Direction
รัฐธรรมนูญ ปี 60

กรอบภารกิจและทิศทางระดับชาติ
พ.ร.บ.จัดระเบียบฯ กห.ปี 51

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)

 กองทัพอากาศปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมาเบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทเ และ พ.ร.บ.จัดระเบีเบบริหารราชการ
กระทรวงกลางหม พ.ศ.2551
 กองทัพอากาศกาหนดทิศทางการพัฒนาตามเุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มุ่งสู่ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศต้องสอดคล้องตามแผนแม่บทภาเใต้เุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ เุทธศาสตร์
กระทรวงกลางหม แผนและนงเบาเในระดับต่าง ๆ ที่เกี่เวข้อง
Airmanship

Integrity and allegiance Responsibility
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National Direction

Airmanship

Integrity and allegiance Responsibility

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)

5

National Direction

ความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
ร่างยุทธศาสตร์การปอองกันประเทศ
กระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ฉบับใหม่)

การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง (Security Cooperation)
การผนึกกาลังป้องกันประเทศ (United Defence)
การป้องกันเชิงรุก (Active Defence)

ร่างยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย
ระยะ ๒๐ ปี (ปี ๖๐ – ๗๙)

 การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง
 พิทักษ์ เทิดทูนสถาบันฯ
 รักษาความมั่นคงของรัฐ
 พัฒนาประเทศ ช่วเเหลือ ปชช.
 สร้างความเข้มแข็ง ภาค ปชช.
 การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตเและผลประงเชน์แห่งชาติ

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
ระยะ ๒๐ ปี (ปี ๖๑ – ๘๐)
Airmanship

Integrity and allegiance Responsibility

“ประเทศไทเมีความมัน่ คง มั่งคั่ง เั่งเืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วเการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีเง”
Thailand 4.0
EEC

 เสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนที่เกี่เวข้องกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าเ
เป็นศูนเ์กลางงดเตรง (RTAF NCO Combat Related Function)
 พัฒนากองทัพอากาศให้ทันสมัเงดเประเุกต์ใช้เทคงนงลเีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (RTAF Organization and Management
Modernization)

6

RTAF Vision

Airmanship

Integrity and allegiance Responsibility

One of the Best Air Forces in ASEAN

7

ยุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.2561-2580

RTAF Strategy
ยุทธศาสตร์ ทอ.2551-2562

ยุทธศาสตร์ ทอ.2561-2580
One of the Best Air Forces in ASEAN

Network Centric Air Force

Network Centric Air Force
Digital Air Force
Digital Air Force (RTAF Modernization)
2551

2554

2555

2558

2561

2565

2566

2570

2571

2575

2576

2580

ดารงวิสัเทัศน์การพัฒนาสู่ “กองทัพอากาศชั้นนาในภูมภิ าค” หรือ “One of The Best Air Forces in ASEAN”
ยุทธศาสตร์ ทอ. 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) สอดรับกับห้วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) งดเดารงการพัฒนา
ขีดความสามารถอเ่างต่อเนื่อง งดเแบ่งกลุ่มการพัฒนา ดังนี้

มสร้างขีดความสามารถเพื่อพัฒนาสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าเศูนเ์กลางงดเตรง (RTAF NCO Combat Related
A การเสริ
Function Strengthening)

ฒนากองทัพอากาศให้ทันสมัเงดเประเุกต์ใช้เทคงนงลเีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (RTAF
B การพั
Organization and Management Modernization)
Airmanship

Integrity and allegiance Responsibility
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหน้าที่ของทหาร

RTAF Strategy

Vision

Strategic
Themes
Ends
Airmanship

One of the Best Air Forces in ASEAN4

แผนทยุทธ1ศาสตร์

2

2.เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการ
ปอองกันประเทศ

1.พิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับ
การพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
อย่าง
สมพระเกียรติ

Integrity and allegiance Responsibility

3

3.รักษาความมั่นคง
ของรัฐ

ภัยคุกคาม
ภายนอก

ประเทศไทย

ประชาชน

กองทัพไทย
ประชาชน
เชื่อมัน่ ศรัทธา

กองทัพผนึกก าลังใน
การ ปอองกัน
ประเทศ

ภัยคุกคาม
(Possible/Potential
Threats)
ภัยคุกคามถูกปอองปราม/ ถ่วง
ดุลอ านาจ (Balance of power)

กองทััพอากาศม ัีสมรรถนะและความพร้อมในการปอองกัน
ประเทศ

ประชาชน/
กลุ่มเปอาหมาย/
พื้นที่เปอาหมาย

ภัยคุกคาม
ภายใน

ประชาชน/กลุ่มเปอาหมาย/พืน้ ที่
เปอาหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย
และสันติสุข

4.รักษาผลประโยชน์
แห่งชาติ

5

5.สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล

ประชาชน/
กลุ่มเปอาหมาย

ประชาชน/
กลุ่มเปอาหมาย

ผลประโยชน์แห่งชาติได้รับ
การคุ้มครองอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชน/
กลุ่มเปอาหมาย/พืน้ ที่
เปอาหมายได้รับการ
พัฒนา

9

Vision

1

Strategic
Themes
Ends

One of the Best Air Forces in ASEAN

Airmanship

กองทัพไทย
ประชาชน
เชื่อมัน่ ศรัทธา

กองทัพผนึกก าลังใน
การ ปอองกัน
ประเทศ

เสริมสร้าง
ขีดความ
สามารถ Sensor

เสริมสร้าง
ขีดความ
สามารถ
Shooter

พัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์

Integrity and allegiance

ประชาชน/
กลุ่มเปอาหมาย

ภัยคุกคามถูกปอองปราม/ ถ่วง
ดุลอ านาจ (Balance of power)

ประชาชน/กลุ่มเปอาหมาย/พืน้ ที่
เปอาหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย
และสันติสุข

ผลประโยชน์แห่งชาติได้รับ
การคุ้มครองอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชน/
กลุ่มเปอาหมาย/พืน้ ที่
เปอาหมายได้รับการ
พัฒนา

ปฏิบัติภารกิจ
ตามนงเบาเ/
สถานการณ์

ปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษา
ผลประงเชน์แห่งชาติ

ปฏิบัติภารกิจตามที่
ได้รับมอบหมาเ

เสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติการทีใ่ ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง

เสริมสร้าง
ขีดความ
สามารถ C2

เสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
การข่าวและความร่วมมือด้าน
ความมั่นคง

A

ประชาชน/
กลุ่มเปอาหมาย

ประชาชน/
กลุ่มเปอาหมาย/
พื้นที่เปอาหมาย

ภัยคุกคาม
(Possible/Potential
Threats)

เสริมสร้าง
ขีดความ
สามารถ
Network

5

5.สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล

ภัยคุกคาม
ภายนอก

กองทััพอากาศม ัีสมรรถนะและความพร้อมในการปอองกัน
ประเทศ

A

B
พัฒนาสมรรถนะก าลัง
พล

Means

ประชาชน

4

4.รักษาผลประโยชน์
แห่งชาติ

ประเทศไทย

สถาบัน
พระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับ
การพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
อย่าง
สมพระเกียรติ

3

3.รักษาความมั่นคง
ของรัฐ

2.เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อม
ในการปอองกันประเทศ

1.พิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

เทิดทูนและปกป้อง
ถวาเความ
สถาบัน
ปลอดภัเ
พระมหากษัตริเ์

Ways

2

เสริมสร้าง
เสริมสร้าง ขีด
ขีดความ
ความ สามารถ
Support and สามารถ Human
&
Service
Behavior

ภัยคุกคาม
ภายใน

พัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ

เสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านการเุทธ

พัฒนาขีดความสามารถ
การส่งก าลังบ ารุง

เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็น
องค์การแห่งการเรีเนรู้

พัฒนาด้านเทคงนงลเีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

แผนพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัตกิ าร
Responsibility ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ

ปฎิบัติการ
กิจการพลเรือน

วิจัเและพัฒนา
นวัตกรรมก าลังทาง
อากาศ

พัฒนาความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือในประชาคมอาเซีเน

B

บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วเงานภาครัฐ/เอกชน

แผนแม่บทกองทัพอากาศ
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กองทัพอากาศชั้นนาในภูมภิ าค

RTAF Assets

One of the Best Air Forces in ASEAN
Cyber

Cyber
 War fighter such as pilot
, fighter controller, high
skilled workforce

 Joint Logistics
 Logistics
 Airworthiness
 Test &training facility
 Air Base System

Human &
Behavior
Support &
Service

C2
Decide

Intelligence
Surveillance
Target Acquisition
Reconnaissance
Human

Network
Sense

Sensors

 Ground based radars
 AEW and RWR systems
 Recce/surveillance a/c
 SIGINT
 UAS
 HUMINT

Airmanship

Integrity and allegiance Responsibility

 Cyber Defense
 Cyber Intelligence
 Cyber Offense

 JOC
 AFOC
 AOC - SOC
 GOC
 WWR

War Room
AOC

Space

Telecommunication
Computer Network
Tactical Data Link

.

TDL
F IBER O P TIC

Link-T

M ICRO WA V E (P D H )
M ILCO M LIN K

(

 Space Observation
 Space Surveillance
 Space Defense

 ICT Mgmt
 ICT security
 Backbone Network
 Access Network
 Tactical Data Link
 Radio system

)

Response
Platform
Weapon Ground
Defense

Shooters
 Fighter/Strike a/c
 Transport
 CSAR
 Air-to-Air armament
 Air-to Ground armament
 Air-to-Surface armament
 Operational Support System
 Electronic Warfare

11

ยุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.2561-2580

RTAF Strategy
AIR Domain

C2
Sensors

Shooters
.

FIBER OPTIC
MICROWAVE (PDH)

SPACE Domain

CYBER Domain

Network

Cyber
Defense

Space
Observation

Cyber
Intelligence

Space
Surveillance

Cyber
Offense

Space
Defense

MILCOM LINK

(

Airmanship

)

Support &
Service
Human &
Behavior
Integrity and allegiance Responsibility
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สาระสาคัญ

Airmanship

Integrity and allegiance Responsibility

ยุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.2561-2580

13

สาระสาคัญ

C2

เสริมสร้างขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุม
(Command and Control)

เปอาหมาย:
การบัญชาการและควบคุมที่สามารถเชือ่ มงเงและบูรณาการข้อมูลอเ่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัเ เพื่อการหเั่งรู้
สถานการณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Total Situation Awareness) อันจะเป็นเครือ่ งมือสาหรับผู้บงั คับบัญชาในการวางแผน
อานวเการ ควบคุม และบังคับบัญชาการใช้กาลังทางอากาศในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัตกิ ารทีม่ ิใช่การรบ ...

สาระสาคัญ
 พัฒนาการบัญชาการและควบคุมที่ใช้เทคงนงลเีดิจิตอลให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา งดเต้องสามารถบูรณาการและเชื่อมงเงข้อมูลที่
เป็นเครือข่าเทั้งด้านการรบและสนับสนุนการรบ
 พัฒนาหน่วเบัญชาการรบในระบบบัญชาการและควบคุม ได้แก่ Wing War Room
 ส่งเสริมการประเุกต์ใช้เทคงนงลเีที่ทันสมัเในการบัญชาการและควบคุม เพือ่ พัฒนาระบบให้มีความเสถีเร (Stability) และความอเู่รอด
(Survivability)
 เชื่อมงเงระบบตรวจจับ (Sensor) ที่จาเป็นเข้ากับการบัญชาการและควบคุม
 กาหนดระดับการบัญชาการและควบคุม (C2 Level) และพื้นที่รับผิดชอบ (Area of Responsibility)
 บูรณาการข้อมูลระหว่างการบัญชาการและควบคุมกับระบบอาวุธในการป้องกันทางอากาศ
Airmanship

Integrity and allegiance Responsibility
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เสริมสร้างขีดความสามารถระบบตรวจจับ (Sensor)
สาระส
าคัญ เปอาหมาย: ระบบตรวจจับที่มคี ุณภาพและจานวนที่เหมาะสม เพียงพอ และมีระบบสารองเพื่อใช้งานทดแทนกันได้ มีขีด

Sensor

ความสามารถ
ในการแสวงหาข้อมูลในทุก ๆ ความต้องการ เพือ่ ให้ได้รับข้อมูลในรูปแบบดิจติ อลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา อีก
ทั้งสามารถบูรณาการข้อมูลทัง้ หมดให้อเู่ในรูปแบบข้อมูลที่ชาญฉลาด (Smart Information) ...

สาระสาคัญ
 ปรับปรุงขีดความสามารถระบบตรวจจับให้รองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าเเป็นศูนเ์กลาง (NCO)
 ปรับปรุงขีดความสามารถของระบบตรวจจับของอากาศเาน งดเต้องตอบสนองต่อความต้องการ และให้ความสาคัญกับภารกิจการ
ปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ ตามลาดับ
 เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และระบบรักษาความปลอดภัเของเรดาร์ภาคพื้น งดเจัดลาดับความสาคัญในการปรับปรุงสถานีเรดาร์
 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานข้อมูลอุตุนเิ มวิทเา งดเการเชื่อมงเงและแสดงผลข้อมูลด้านอุตุนิเมวิทเาให้กบั ผู้เกี่เวข้องทั้งหมด
 พัฒนา สร้าง และปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ให้ทันสมัเ (Update) อเู่เสมอ
 กาหนดแนวทางการเชื่อมงเงข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นจากระบบตรวจจับ (Sensor) ของกองบัญชาการกองทัพไทเ เหล่าทัพ และหน่วเงาน
อื่นที่เกี่เวข้อง ภาเใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัเของกองทัพอากาศ
Airmanship
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สาระสาคัญ
Shooter

เสริมสร้างขีดความสามารถผู้ปฏิบัต/ิ หน่วยปฏบัติ (Shooter)

เปอาหมาย:
ผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติที่มีความชาญฉลาด (Smart Platform) มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการ
ที่มิใช่การรบ งดเต้องสามารถบูรณาการและเชื่อมงเงเข้าสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) อีกทั้งต้องมี
ความพร้อมในการเชื่อมงเงกับ เครือข่าเของกองบัญชาการกองทัพไทเ เหล่าทัพ และฝ่าเพลเรือนที่เกีเ่ วข้อง ...

สาระสาคัญ
เตรีเมและพัฒนาเุทงธปกรณ์หลักภาคอากาศให้มีความพร้อมสอดรับกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั้งในภารกิจการรบและการปฏิบัติการ
อื่น ๆ ที่มิใช่การรบ
เตรีเมและพัฒนาเุทงธปกรณ์หลักภาคพื้นที่มีอเู่ในปัจจุบัน ให้สามารถรองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าเเป็นศูนเ์กลาง (NCO) และ
พัฒนา ระบบการป้องกันภัเทางอากาศภาคพื้น (GBAD) ในทุกฐานบินให้มีขีดความสามารถในการปฏิบตั ิการที่ใช้เครือข่าเเป็นศูนเ์กลาง
(NCO)
พัฒนาระบบอาวุธและอาวุธหลักภาคอากาศและภาคพื้นให้มอี านาจการทาลาเ (Fire Power) ตามความต้องการ (Precision, Stand-off,
Beyond Visual Range)
เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรในส่วนกาลังรบ และพัฒนาระบบการฝึก/การจาลองการฝึก และระบบการตรวจสอบ/ประเมินการฝึก
16
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ฒนาขีandดความสามารถระบบต่
Airmanship
allegiance Responsibility อต้านอากาศเานไร้คนขับ งดเเฉพาะอากาศเานไร้คนขับที่มีแนวงน้มเป็นภัเคุกคามต่อความมั่นคง

สาระสาคัญ
Network

เสริมสร้างขีดความสามารถเครือข่าย (Network)

เปอาหมาย:
ผู้ระบบเครือข่าเที่มีความเสถียร (Stability) เข้มแข็ง (Robustness) และปลอดภัย (Security) เพื่อรองรับการบูร
ณาการระบบการตรวจจับและระบบการป้องกันทางอากาศกับการบัญชาการและควบคุม ตลอดจนการพัฒนาระบบการ
บัญชาการและควบคุมแบบ Multi Node Redundancy ...

สาระสาคัญ
 พัฒนาเครือข่าเของกองทัพอากาศ ให้มีความแข็งแกร่งและมีเสถีเรภาพ งดเทุกองค์ประกอบในเครือข่าเของกองทัพอากาศ ต้องมีการรับส่ง
ข้อมูลที่มรี ูปแบบและมีมาตรฐาน สามารถเชื่อมต่อกันได้อเ่างมีประสิทธิภาพ
 พัฒนาระบบเชื่อมงเงข้อมูลทางเุทธวิธี (TDL) ให้มีมาตรฐานสากล งดเต้องสามารถเชื่อมงเงระหว่างระบบตรวจจับ (Sensors) การ
บัญชาการ และควบคุม (Command and Control) และผู้ปฏิบัต/ิ หน่วเปฏิบัติ (Shooter) ได้อเ่างมีประสิทธิภาพ
 ระบบเครือข่าเมีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา มีความจุช่องสัญญาณเพีเงพอเพื่อรองรับปริมาณการสื่อสารข้อมูลด้านเุทธการในอนาคต
 ปรับปรุงงครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวเความสะดวกด้าน ICT เพื่อรองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าเเป็นศูนเ์กลาง (NCO) ของ
กองทัพอากาศ ตลอดจนเครือข่าเหลักของกองทัพอากาศทั้งเครือข่าเด้านการรบ และสนับสนุนการรบ
Airmanship
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สาระสาคัญ
Support
and
Service

เสริมสร้างขีดความสามารถการสนับสนุนและบริการ
(Support and Service)

เปอาหมาย:

ระบบส่งกาลังบารุงและระบบคลังที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อดารงขีดความสามารถใน
การปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าเเป็นศูนเ์กลางของกองทัพอากาศอเ่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ

สาระสาคัญ
 พัฒนาระบบส่งกาลังบารุงและระบบคลังที่ทนั สมัเ สนับสนุนการปฏิบัตกิ ารทีใ่ ช้เครือข่าเเป็นศูนเ์กลาง (NCO) งดเบริหารจัดการและ
บูรณาการข้อมูลการส่งกาลังบารุงอเ่างมีประสิทธิภาพ
 เพิ่มทางเลือกในการส่งกาลังบารุงรูปแบบใหม่ที่มีความคุม้ ค่า เช่น Repair by the Hours, Pay by the Hours และ Pooling เป็นต้น
 ดาเนินการระบบส่งกาลังบารุงแบบรวมการร่วมกับเหล่าทัพและหน่วเงานอืน่ ที่เกี่เวข้อง
 กาหนดแนวความคิดความสมควรเดินอากาศ (Airworthiness) ของกองทัพอากาศและพิจารณาจัดตั้งหน่วเงาน
 กาหนดขีดความสามารถและมาตรฐานของฐานบินแต่ละกลุ่ม งดเคานึงถึงคุณลักษณะของอากาศเานที่เข้าประจาการ ตลอดจน
พัฒนากองบินเพื่อให้มีศักเภาพในการสนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจตามที่กาหนด
Airmanship
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สาระสาคัญ
Human
and
Behavior

เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(Human and Behavior)

เปอาหมาย:
บุคลากรในส่วนกาลังรบ (War Fighter) ของกองทัพอากาศมีสมรรถนะและขีดความสามารถในลักษณะ CrossFunctional และ Multi-Disciplined งดเต้องมีความเข้าใจพื้นฐาน ความเชี่เวชาญความพร้อมในการปฏิบัติการ และ
การทางานเป็นทีม ตลอดจนมีพฤติกรรม (Behavior) ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าเเป็น
ศูนเ์กลาง (NCO)

สาระสาคัญ
 พัฒนาแนวทางปฏิบัติ Cross-Functional และ Multi-Disciplined เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทีใ่ ช้เครือข่าเเป็นศูนเ์กลาง
 วิเคราะห์และกาหนดความต้องการในการเปลี่เนแปลงระบบการฝึกและศึกษาของบุคลากรในส่วนกาลังรบ (War Fighter) ในทุกหน่วเ
 พัฒนาระบบการฝึกของบุคลากรในส่วนกาลังรบ (War Fighter) ทั้งในระดับเุทธการ ระดับเุทธวิธี เพื่อให้สอดรับกับหลักนิเมและ
NCO
 การกาหนดความต้องการและสรรหาบุคลากรในส่วนกาลังรบ (War Fighter) ตลอดจนกาหนดสมรรถนะหลักและทักษะด้านดิจทิ ัลที่
จาเป็น เพื่อการปรับเปลี่เนพฤติกรรมในการทางานและวัฒนธรรมองค์กร
Airmanship
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สาระสาคัญ
Cyber

พัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์

เปอาหมาย:
พัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ของกองทัพอากาศ งดเพัฒนาเทคงนงลเี งครงสร้างพื้นฐาน งครงสร้าง
องค์กร บุคลากร และองค์ความรู้ เพือ่ ปอองกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ … รวมทั้งการเตรีเมความพร้อมในการปฏิบัติการ
เชิงรุก และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วเงานภาเในและภาเนอกประเทศเพือ่ ป้องกันภัเคุกคามทางไซเบอร์

สาระสาคัญ
พัฒนาหลักนิเมการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ของกองทัพอากาศทั้งป้องกันและเชิงป้องปราม
พัฒนาเุทงธปกรณ์ทางไซเบอร์ (Cyber Weapon) อเ่างเป็นรูปธรรมในการป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และ
วิเคราะห์เหตุคุกคามทาง ไซเบอร์ (Cyber Incident Response)
พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลด้านการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ของข้าศึก (Cyber Intelligence) เพื่อจัดทาบัญชีเป้าหมาเทาง
ไซเบอร์
จัดให้มีการฝึกจาลองเุทธ์ด้านไซเบอร์ อเ่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่เวข้องและนักรบไซเบอร์ (Cyber Warrior)
ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความมั่นคงปลอดภัเไซเบอร์ (Cybersecurity Culture) ให้กับกาลังพล
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สาระสาคัญ
Space

พัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ

เปอาหมาย:
ริเริ่มและวางรากฐานการปฏิบัติการด้านกิจการอวกาศในการสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ การตรวจการณ์จากอวกาศ และการ
สื่อสารและงทรคมนาคมด้วเระบบดาวเทีเมในอวกาศสนับสนุนการปฏิบัตภิ ารกิจ เพือ่ พิทักษ์รักษาผลประงเชน์ของชาติใน
อวกาศ ตลอดจนการร่วมเป็นเครือข่าเสังเกตการณ์อวกาศกับนานาชาติ เพือ่ ยกระดับศักยภาพด้านอวกาศของประเทศ

สาระสาคัญ
จัดตั้งหน่วเงานเพื่อดาเนินงานด้านกิจการอวกาศ และเตรีเมกาลังพลด้านกิจการอวกาศให้มีความพร้อม งดเกาหนด
สมรรถนะหลักและทักษะของกาลังพลด้านกิจการอวกาศ และเริ่มสรรหากาลังพลตามความเหมาะสม
ริเริ่มและวางรากฐานในการตรวจการณ์ห้วงอวกาศ งดเพัฒนาสถานีภาคพื้นและจัดหาระบบกล้องงทรทรรศน์ เพื่อ
สังเกตการณ์ห้วงอวกาศ
เรีเนรู้การพัฒนา Nano-Satellite เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาดาวเทีเมตรวจการณ์ที่สามารถตรวจการณ์ห้วงอวกาศและ
ตรวจการณ์ภาคพื้นให้ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศ พื้นที่ทับซ้อน และพื้นที่อื่นที่จาเป็น
สื่อสารให้สังคมมีความเข้าใจเกี่เวกับความมั่นคงด้านอวกาศ
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RTAF Strategy

หัวข้อสาคัญ

 ภารกิจกองทัพอากาศ
 ทิศทางระดับชาติ
 ความเชือ่ มงเงเชิงเุทธศาสตร์
 เุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.2561-2580
 สาระสาคัญเนื้อหาเุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.2561-2580
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2561-2580
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ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี
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2561-2580
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Domain

ทิศทางการพัฒนามิติทางอากาศ (Air Domain)
2561-2565
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2566-2570

 เติมเต็มเุทงธปกรณ์ที่ทันสมัเ (State  ดารงการใช้งานเุทงธปกรณ์
of the art weapons) ทั้งในเชิง
ที่ทันสมัเ (State of the art
ปริมาณและคุณภาพ
weapons)
 ส่งเสริมและสรรหาก าลังพล
 ดารงขีดความสามารถ/ความรู้ของ
ที่มีขีดความสามารถในลักษณะ
กาลังพล และกาลังพล
สหวิทเาการและสามารถทางาน
ด้านกาลังรบ (Warfighter)
ให้ปฏิบัติงานอเ่างชาญฉลาด
Cross Function
 เสริมสร้างขีดความสามารถ
 เติมเต็มขีดความสามารถ
ของก าลังพลด้านก าลังรบ
ด้าน ISR ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
(Warfighter) และสร้าง
การทางานเป็นทีม
 เกระดับขีดความสามารถ ด้านการ
ส่งก าลังบ ารุงให้ทันสมัเและ
 ทบทวนและปรับปรุงขอบเขตการ
รองรับ LCC
ปฏิบัติภารกิจด้าน ISR
 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถใน
 ทบทวนและเกระดับขีด

2571-2575

 ดารงการใช้งานเุทงธปกรณ์
ที่ทันสมัเ (State of the art
weapons)
 ดารงขีดความสามารถ/ความรู้ของ
กาลังพล และก าลังพล
ด้านก าลังรบ
(Warfighter)
ให้ปฏิบัติงานอเ่างชาญฉลาด
 ด ารงขีดความสามารถด้าน ISR
งดเ เชือ่ งงเงกับการริเริ่มขีด
ความสามารถ Space ISR
 บูรณาการขีดความสามารถ ด้าน
การส่งก าลังบ ารุง และศึกษา
แนวทางการส่งก าลังบ ารุงร่วม
 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถใน
ความสามารถด้านการส่งก าลังบารุง ภาพรวม
ภาพรวม
ให้ทันสมัเ
งดเคานึงถึง Commonality
งดเคานึงถึง Commonality
 ดารงระบบบัญชาการและควบคุม ใน  ริเริ่มและน าเทคงนงลเีที่ทันสมัเและ  บูรณาการเทคงนงลเีที่ทันสมัเและมี
ลักษณะ System
มีศักเภาพมาใช้ในการปฏิบัติการทาง ศักเภาพเข้ากับ
of systems
อากาศ เช่น
การปฏิบัติการทางอากาศ
Big Data, AI and Robot
 ศึกษาและวิเคราะห์เทคงนงลเี
ที่ทันสมัเและมีศักเภาพรองรับ
ภารกิจของ ทอ. เช่น Big Data, AI
and Robot

Integrity and allegiance Responsibility

2576-2580
 ดารงการใช้งานเุทงธปกรณ์
ที่ทันสมัเ (State of the art
weapons)
 ดารงขีดความสามารถ/ความรู้ของ
กาลังพล และกาลังพล
ด้านกาลังรบ (Warfighter) ให้
ปฏิบัติงานอเ่างชาญฉลาด
 ปฏิบัติการด้าน ISR เต็มรูปแบบทั้ง
ทางอากาศและอวกาศ
(Air and Space)
 ศึกษาและส่งเสริมการส่งกาลังบารุง
ร่วม งดเต้องไม่กระทบ
การส่งกาลังบ ารุงหลักของ ทอ.
 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถใน
ภาพรวม
งดเคานึงถึง Commonality
 บูรณาการเทคงนงลเีที่ทันสมัเและมี
ศักเภาพเข้ากับ
การปฏิบัติการทางอากาศ
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ทิศทางการพัฒนามิติทางอากาศ (Air Domain)
2561-2565
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2566-2570

2571-2575

2576-2580

 เกระดับขีดความสามารถ
 ขเาเและเสริมสร้างความ
 ขเาเและเสริมสร้างความ
 เริ่มใช้งานกาลังพลด้าน ICT เพื่อ
ด้านการสนับสนุนและบริการ
แข็งแกร่งและความเชื่อถือได้ของ
สนับสนุนการปฏิบัติการรบ
แข็งแกร่งและความเชื่อถือได้ของ
ให้ทันสมัเ
เครือข่าเ ทอ.ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์  ดารงขีดความสามารถใน การ
เครือข่าเ ทอ. งดเค านึงถึง
ปฏิบัติภารกิจของกาลังภาคพื้น
 ก าหนดสมรรถนะหลักและทักษะ
ความ ครอบคลุมพื้นที่ตามลาดับ  ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ
กาลังพลด้าน ICT
และการป้องกันฐานบิน
ด้านดิจิทัลของกาลังพล
ความส าคัญ
ในสาเวิทเาการ
 เริ่มการสรรหากาลังพลด้าน ICT ซึ่งมี  เกระดับขีดความสามารถ การ
 ขเาเการดาเนินการตาม แนว
 ปรับปรุงงครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
ปฏิบัติภารกิจของกาลังภาคพื้น
ทางการสร้างความร่วมมือด้าน
สมรรถนะหลักและทักษะตามที่
อ านวเความสะดวกด้าน ICT
และการป้องกันฐานบินให้ทันสมัเ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับ
กาหนด ทั้งในเชิงปริมาณและ
พันธมิตรในประเทศและต่างประเทศ
 ทบทวนและปรับปรุงแนวความคิดใน คุณภาพ
 ขเาเการดาเนินการตาม แนว
การปฏิบัติภารกิจของกาลังภาคพื้น  เกระดับขีดความสามารถ
ทางการสร้างความร่วมมือด้าน
และการป้องกันฐานบิน
การสนับสนุนการรบงดเตรง
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับ
ให้ทันสมัเ
 ศึกษาและกาหนดแนวทาง
พันธมิตรในประเทศและต่างประเทศ
การสร้างความร่วมมือด้าน
 เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
การสนับสนุนและบริการ
ที่มีศักเภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0  เกระดับขีดความสามารถ
และ EEC
การปฏิบัติภารกิจของกาลังภาคพื้น
และการป้องกันฐานบินให้ทันสมัเ
 ส่งเสริมการดาเนินการตาม
แนวทางการสร้างความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับ
พันธมิตรในประเทศ

Integrity and allegiance Responsibility
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ทิศทางการพัฒนามิติไซเบอร์ (Cyber Domain)
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2566-2570

 ทบทวนหลักนิเมและพัฒนา
แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ

 สรรหากาลังพล/นักรบ
ไซเบอร์ ซึ่งมีสมรรถนะหลักและ

ด้านไซเบอร์ของ ทอ.
 กาหนดขอบเขตการปฏิบัติภารกิจ
ด้านไซเบอร์ และก าหนดหน่วเ
รับผิดชอบ
 กาหนดสมรรถนะหลักและทักษะ
ของก าลังพล/นักรบ
ไซเบอร์
 จัดตั้งหน่วเงานเพื่อด าเนินงานด้าน
ไซเบอร์
 ปรับปรุงและพัฒนางครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวเ
ความสะดวกด้านไซเบอร์
 ริเริ่มการทดสอบด้านไซเบอร์ และ
การฝึกร่วม (Bilateral exercise)
 ริเริ่มจัดตั้งศูนเ์ฝึกอบรม
ด้านไซเบอร์ของ ทอ.
 จัดตั้ง Cyber Protection Team
(CPT)

ทักษะตามที่ก าหนด
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 ปรับเปลี่เน Cyber operation
center ไปสู่ Cyber intelligence
center
 ริเริ่มและบูรณาการการปฏิบัติงาน
ด้านไซเบอร์เข้ากับการฝึกตามความ
เหมาะสม
 ริเริ่มการฝึกปฏิบัติการไซเบอร์ใน
การฝึกร่วม/ผสม
 วิจัเและพัฒนาเกี่เวกับ Internet
of things, big data and AI หรือ
เทคงนงลเีขั้นสูงอื่น ๆ ที่มีศักเภาพ
ในอนาคต
 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัเไซเบอร์
 ดารงการปฏิบัติงานของ Cyber
Protection Team (CPT) และเพิ่ม
ผู้เชี่เวชาญอเ่างต่อเนื่อง

2571-2575
 สิ่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ
ของก าลังพล/นักรบไซเบอร์
และ
Cyber Protection Team (CPT)
 วิจัเและพัฒนาเกี่เวกับ Quantum
computing
และ Space/GPS Hacking
prevention
 ริเริ่มการนา AI มาใช้
ในการปฏิบัติการด้านไซเบอร์
 ดารงการฝึกปฏิบัติการไซเบอร์ใน
การฝึกร่วม/ผสม
 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัเไซเบอร์
 พัฒนาและด าเนินการจัดท าแผน
เผชิญเหตุด้านไซเบอร์ (Incident
response plan)
 ทบทวนและประเมินผลหน่วเงาน
ด้านไซเบอร์ และเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาหน่วเงาน

2576-2580
 ดาเนินงานด้านไซเบอร์ อเ่างเต็ม
รูปแบบ และเกระดับขีด
ความสามารถ
ตามความจาเป็น
 บรรจุนักรบไซเบอร์
ในการปฏิบัติงานด้านการรบ
 เริ่มใช้งาน AI และ Quantum
computing ใน ทอ.
 ระบบต่าง ๆ ใน ทอ.
มีความแข็งแกร่ง (Cyber
Resilience)
 ดาเนินการใช้งาน Big data และ
Blockchain
เมือ่ เหมาะสม
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ทิศทางการพัฒนามิติอวกาศ (Space Domain)
2561-2565

2566-2570

2571-2575

2576-2580

ทบทวนหลักนิเมและบูรณาการ
แนวความคิด ในการปฏิบัติ
ภารกิจ ด้านอวกาศกับหลักนิเม
ทอ.
ริเริ่มและวางรากฐาน
ในการตรวจการณ์
ห้วงอวกาศ
เรีเนรูแ้ ละวางรากฐาน
ของการพัฒนา
Nano-Satellite
จัดตั้งหน่วเงาน
เพือ่ ดาเนินงานด้านกิจการ
อวกาศ
กาหนดสมรรถนะหลัก และ
ทักษะของก าลังพลด้าน
กิจการอวกาศ และเริ่มสรร
หากาลังพลตาม ความ
เหมาะสม
สื่อสารให้สังคมมีความเข้าใจ
เกีเ่ วกับความมั่นคงด้านอวกาศ

แลกเปลี่เนและบูรณาการข้อมูล
ด้านอวกาศกับพันธมิตรที่มี
ศักเภาพ
ดารงขีดความสามารถ ในการ
ปฏิบัติการด้านดาวเทีเม
และศึกษา แนว
ทางการปฏิบัติงาน
ของดาวเทีเม ISR
หน่วเงานด้านกิจการอวกาศ
ดาเนินงาน
อเ่างเต็มรูปแบบ
สรรหากาลังพล
ด้าน กิจการอวกาศ ซึ่งมี
สมรรถนะหลักและทักษะตามที่
กาหนด ทั้งใน เชิงปริมาณและ
คุณภาพ
สื่อสารให้สงั คม
มีความตระหนักเกี่เวกับความ
มั่นคงด้านอวกาศ

ริเริ่มการปฏิบัติการ เพือ่ สร้าง
ความตระหนักรู้ความ มั่นคง
ด้านอวกาศ (Space Security
Situation Awareness )
ศึกษาและประเมินความเป็นไป
ได้ของดาวเทีเม ISR
ทบทวนและประเมินผล
หน่วเงานด้านกิจการอวกาศ
และเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาหน่วเงาน
พิจารณาสร้างความร่วมมือด้าน
อวกาศกับหน่วเงาน ที่มี
ศักเภาพในประเทศ
ปฏิบัติงานด้านอวกาศ
งดเเน้นการท างานเป็น
ทีม
ริเริ่มศูนเ์การเรีเนรู้
ด้านอวกาศเพื่อสังคม
ในภาพรวม
 สื่อสารให้สังคมมีความ
ตระหนักในความส าคัญ
ของ ความมั่นคงด้าน
อวกาศ

เพิ่มประสิทธิภาพและเกระดับ
ขีดความสามารถของความ
ตระหนักรู้ ความมั่นคงด้าน
อวกาศ (Space Security
Situation Awareness )
วางแผนการส่งดาวเทีเม ISR
และริเริ่มพัฒนา การ
ปฏิบัตงิ าน Space ISR
ขเาเความร่วมมือด้านอวกาศ
กับหน่วเงานที่มีศักเภาพใน
ระดับนานาชาติ
ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านอวกาศของ
ทอ.

Draft , after RTAF workshop 26 June 2018
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