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2561-2580 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี
กรมยุทธการทหารอากาศ



RTAF Strategy หัวข้อส าคัญ
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 ภารกิจกองทัพอากาศ
 ทิศทางระดับชาติ
 ความเชือ่มงเงเชิงเุทธศาสตร์
 เุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.2561-2580
 สาระส าคัญเนื้อหาเุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.2561-2580



RTAFMission ภารกิจกองทัพอากาศ

พ.ร.บ. จัดระเบียบบริหารราชการ กห. พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรา ๒๑

มีหน้าที่เตรีเมก าลังกองทัพอากาศ ป้องกันราชอาณาจักร
และด าเนินการเกี่เวกับการใช้ก าลังกองทพัอากาศ

ตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลางหม
มีผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)รัฐธรรมนูญ ปี 60 พ.ร.บ.จัดระเบียบฯ กห.ปี 51

 กองทัพอากาศปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมาเบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทเ และ พ.ร.บ.จัดระเบีเบบริหารราชการ
กระทรวงกลางหม พ.ศ.2551

 กองทัพอากาศก าหนดทิศทางการพัฒนาตามเุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ.2561-2580) มุ่งสู่ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”

 การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศต้องสอดคล้องตามแผนแมบ่ทภาเใต้เุทธศาสตรช์าติ แผนปฏิรูปประเทศ เุทธศาสตร์
กระทรวงกลางหม แผนและนงเบาเในระดับต่าง ๆ ที่เกี่เวข้อง

National Direction กรอบภารกิจและทิศทางระดับชาติ
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Airmanship Integrity and allegiance

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)National Direction
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Airmanship Integrity and allegiance

ความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์National Direction

ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)

ร่างยทุธศาสตร์การปอองกันประเทศ
กระทรวงกลาโหม

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ฉบับใหม่)

ร่างยทุธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย
ระยะ ๒๐ ปี (ปี ๖๐ – ๗๙)

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
ระยะ ๒๐ ปี (ปี ๖๑ – ๘๐)

“ประเทศไทเมีความมัน่คง มั่งค่ัง เั่งเืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วเการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีเง”

Thailand 4.0
EEC

การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง (Security Cooperation)
การผนึกก าลังป้องกันประเทศ (United Defence)
การป้องกันเชิงรุก (Active Defence)

 การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง
 พิทักษ์ เทิดทูนสถาบันฯ
 รักษาความมั่นคงของรัฐ
 พฒันาประเทศ ช่วเเหลือ ปชช.
 สร้างความเข้มแข็ง ภาค ปชช.
 การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรกัษาอธิปไตเและผลประงเชน์แห่งชาติ

 เสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนท่ีเกี่เวขอ้งกับการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่าเ
เป็นศูนเ์กลางงดเตรง (RTAF NCO Combat Related Function)

 พฒันากองทัพอากาศให้ทันสมัเงดเประเกุต์ใช้เทคงนงลเีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (RTAF Organization and Management 
Modernization)
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RTAF Vision One of the Best Air Forces in ASEAN

7



2551 2554 2555 2558 2565 2566 2570 2571 2575 25762561 2580

ยุทธศาสตร์ ทอ.2561-2580ยุทธศาสตร์ ทอ.2551-2562

Network Centric Air Force

Network Centric Air Force

Digital Air Force

Digital Air Force (RTAF Modernization)

One of the Best Air Forces in ASEAN

RTAF Strategy ยุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.2561-2580

ด ารงวิสัเทัศน์การพัฒนาสู่ “กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค” หรือ “One of The Best Air Forces in ASEAN”
ยุทธศาสตร์ ทอ. 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) สอดรับกับห้วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) งดเด ารงการพัฒนา

ขีดความสามารถอเ่างต่อเน่ือง งดเแบ่งกลุ่มการพัฒนา ดังน้ี
A การเสริมสรา้งขีดความสามารถเพื่อพัฒนาสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าเศูนเ์กลางงดเตรง (RTAF NCO Combat Related

Function Strengthening)
B การพัฒนากองทัพอากาศให้ทันสมเังดเประเุกตใ์ช้เทคงนงลเีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (RTAF

Organization and Management Modernization)
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Strategic 
Themes

สถาบัน
พระมหากษัตริย์

สถาบัน

2.เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการ
ปอองกันประเทศ

3.รักษาความมั่นคง
ของรัฐ

ประชาชน/ 
กลุ่มเปอาหมาย

ประชาชน/ 
กลุ่มเปอาหมาย/ 
พื้นท่ีเปอาหมาย

ภัยคุกคาม
ภายใน

ภัยคุกคาม
(Possible/Potential 

Threats)กองทัพไทย

ประชาชน
ประเทศไทย

ประชาชน/ 
กลุ่มเปอาหมาย

4.รักษาผลประโยชน์
แหง่ชาติ

ภัยคุกคาม
ภายนอก

5.สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ

ของรัฐบาล

พระมหากษัตริย์

Ends
ประชาชน

เชื่อม่ันศรัทธา
ภัยคุกคามถูกปอองปราม/ ถ่วง

ดุลอ านาจ (Balance of power) ประชาชน/กลุ่มเปอาหมาย/พ้ืนที่
เปอาหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย

และสันติสุขกองทััพอากาศม ัีสมรรถนะและความพร้อมในการปอองกัน
ประเทศ

ประชาชน/ 
กลุ่มเปอาหมาย/พ้ืนที่
เปอาหมายได้รับการ

พัฒนา

กองทัพผนึกก าลังใน
การ ปอองกัน
ประเทศ

ผลประโยชน์แห่งชาติได้รับ
การคุ้มครองอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับ
การพิทักษ์รักษาและเทิดทูน

อย่าง
สมพระเกียรติ

แผนทยุทธ1ศาสตร์
1.พิทักษ์รักษาและเทิดทูน

Vision One of the Best Air Forces in ASEAN4

RTAF Strategy รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหน้าที่ของทหาร

2 3 5
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ประชาชน/ 
กลุ่มเปอาหมาย

ประชาชน/ 
กลุ่มเปอาหมาย/ 
พื้นท่ีเปอาหมาย

ภัยคุกคาม
ภายใน

ภัยคุกคาม
(Possible/Potential 

Threats)กองทัพไทย

ประชาชน
ประเทศไทย

ประชาชน/ 
กลุ่มเปอาหมาย

ประชาชน
เชื่อม่ันศรัทธา

ภัยคุกคามถูกปอองปราม/ ถ่วง
ดุลอ านาจ (Balance of power) ประชาชน/กลุ่มเปอาหมาย/พ้ืนที่

เปอาหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย
และสันติสุขกองทััพอากาศม ัีสมรรถนะและความพร้อมในการปอองกัน

ประเทศ

ประชาชน/ 
กลุ่มเปอาหมาย/พ้ืนที่
เปอาหมายได้รับการ

พัฒนา

กองทัพผนึกก าลังใน
การ ปอองกัน
ประเทศ

ผลประโยชน์แห่งชาติได้รับ
การคุ้มครองอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับ
การพิทักษ์รักษาและเทิดทูน

อย่าง
สมพระเกียรติ

เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็น
องค์การแห่งการเรีเนรู้

พัฒนาสมรรถนะก าลัง
พล

พัฒนาด้านเทคงนงลเีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

วิจัเและพัฒนา
นวัตกรรมก าลังทาง
อากาศ

เทิดทูนและปกป้อง
สถาบนั

พระมหากษัตริเ์

ถวาเความ
ปลอดภัเ

เสรมิสร้างขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติการทีใ่ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง

แผนพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการ
ท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ

แผนแมบ่ทกองทัพอากาศ

ปฏิบัติภารกิจ
ตามนงเบาเ/ 
สถานการณ์

ปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษา
ผลประงเชน์แห่งชาติ

ปฏิบัติภารกิจตามท่ี
ได้รับมอบหมาเเสริมสร้าง

ขีดความ
สามารถ C2

เสริมสรา้ง
ขีดความ

สามารถ Sensor

เสริมสรา้ง
ขีดความ
สามารถ
Shooter

เสริมสร้าง
ขีดความ
สามารถ
Network

เสริมสร้าง ขีด
ความ สามารถ
Support and 

Service

เสริมสร้าง
ขีดความ

สามารถ Human
& 

Behavior

พัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศพัฒนาขดีความสามารถด้านสงครามไซเบอร์

A

B

A B

บูรณาการความรว่มมือกับ
หน่วเงานภาครัฐ/เอกชน

พัฒนาความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือในประชาคมอาเซีเน

เสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านการเุทธ

เสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
การข่าวและความร่วมมือด้าน

ความม่ันคง

พัฒนาขีดความสามารถ
การส่งก าลังบ ารุง

ปฎิบัติการ
กิจการพลเรือน

Ways

Means

Ends
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1
1.พิทักษ์รักษาและเทิดทูน

สถาบัน
พระมหากษัตริย์

สถาบัน
พระมหากษัตริย์

2.เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อม
ในการปอองกันประเทศ

3.รักษาความมั่นคง
ของรัฐ

4.รักษาผลประโยชน์
แหง่ชาติ

ภัยคุกคาม
ภายนอก

5.สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ

ของรัฐบาล

One of the Best Air Forces in ASEAN

Strategic 
Themes

Vision
2 3 4 5



Human & 
Behavior

C2

Network
Response 
Platform

Weapon Ground
Defense

Sense

Decide
Telecommunication
Computer Network
Tactical Data Link

War Room 
AOC

Shooters
Fighter/Strike a/c

Transport

Sensors

Intelligence
Surveillance

Target Acquisition
Reconnaissance 

Human

Support &
Service

F IBE R O P T IC

( )

M IL CO M   L IN K

M ICRO WA V E (P D H )

.

TDL

Link-T

 JOC

AFOC
AOC - SOC
GOC

WWR

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

UAS

HUMINT

CSAR
Air-to-Air armament
Air-to Ground armament

Air-to-Surface armament

Operational Support System

Electronic Warfare

 ICT Mgmt

 ICT security
Backbone Network
Access Network
Tactical Data Link

Radio system

War fighter such as pilot

, fighter controller, high

skilled workforce

Joint Logistics

Logistics
Airworthiness
Test &training facility

Air Base System

Cyber Defense

Cyber Intelligence

Cyber Offense

Space Observation

Space Surveillance

Space Defense

RTAF Assets
กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค

One of the Best Air Forces in ASEAN

Cyber Space
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RTAF Strategy ยุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.2561-2580

Cyber
Defense

Cyber 
Intelligence

Cyber
Offense

C2

Shooters

Sensors

Network

Support &
Service

Human &
Behavior

FIBER OPTIC 

MICROWAVE (PDH)

.                                                            

( )

MILCOM  LINK

Space 
Observation

Space 
Surveillance

Space
Defense

AIR Domain CYBER Domain SPACE Domain
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สาระส าคัญ ยุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.2561-2580
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เปอาหมาย:
การบัญชาการและควบคุมที่สามารถเช่ือมงเงและบูรณาการข้อมลูอเ่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัเ เพ่ือการหเั่งรู้
สถานการณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Total Situation Awareness) อันจะเป็นเครือ่งมอืส าหรับผู้บงัคับบัญชาในการวางแผน
อ านวเการ ควบคุม และบังคับบัญชาการใช้ก าลังทางอากาศในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัตกิารทีมิ่ใช่การรบ ...

C2

สาระส าคัญ
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 พัฒนาการบัญชาการและควบคุมที่ใช้เทคงนงลเีดิจิตอลให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา งดเตอ้งสามารถบูรณาการและเชื่อมงเงข้อมูลที่
เป็นเครือข่าเทั้งด้านการรบและสนับสนุนการรบ

 พัฒนาหน่วเบัญชาการรบในระบบบัญชาการและควบคุม ได้แก่ Wing War Room
 ส่งเสริมการประเุกต์ใช้เทคงนงลเีที่ทันสมัเในการบัญชาการและควบคุม เพือ่พฒันาระบบให้มีความเสถีเร (Stability) และความอเู่รอด

(Survivability)
 เชื่อมงเงระบบตรวจจับ (Sensor) ที่จ าเป็นเข้ากับการบัญชาการและควบคุม
 ก าหนดระดับการบัญชาการและควบคุม (C2 Level) และพื้นที่รับผิดชอบ (Area of Responsibility)
 บูรณาการข้อมูลระหว่างการบัญชาการและควบคุมกับระบบอาวุธในการป้องกันทางอากาศ

สาระส าคัญ เสริมสร้างขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุม
(Command and Control)



สาระส าคัญ
 ปรับปรุงขีดความสามารถระบบตรวจจับให้รองรับการปฏบัิติการที่ใช้เครอืข่าเเป็นศูนเ์กลาง (NCO)
 ปรับปรุงขีดความสามารถของระบบตรวจจับของอากาศเาน งดเต้องตอบสนองต่อความต้องการ และให้ความส าคัญกับภารกิจการ

ปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ ตามล าดับ
 เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และระบบรักษาความปลอดภัเของเรดาร์ภาคพื้น งดเจัดล าดับความส าคัญในการปรับปรุงสถานีเรดาร์
 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานข้อมูลอุตุนิเมวิทเา งดเการเชื่อมงเงและแสดงผลข้อมูลด้านอุตุนิเมวิทเาให้กับผู้เก่ีเวข้องทั้งหมด
 พัฒนา สร้าง และปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ให้ทันสมัเ (Update) อเู่เสมอ
 ก าหนดแนวทางการเชื่อมงเงข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นจากระบบตรวจจับ (Sensor) ของกองบัญชาการกองทัพไทเ เหล่าทัพ และหน่วเงาน

อ่ืนที่เก่ีเวข้อง ภาเใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัเของกองทัพอากาศ

สาระส
าคัญ

เสริมสร้างขีดความสามารถระบบตรวจจับ (Sensor)

เปอาหมาย: ระบบตรวจจับที่มคุีณภาพและจ านวนที่เหมาะสม เพยีงพอ และมีระบบส ารองเพื่อใช้งานทดแทนกันได้ มีขีด
ความสามารถ
ในการแสวงหาข้อมูลในทกุ ๆ ความต้องการ เพือ่ให้ได้รับข้อมูลในรูปแบบดิจติอลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา อีก
ทั้งสามารถบูรณาการข้อมลูทัง้หมดให้อเู่ในรูปแบบข้อมูลที่ชาญฉลาด (Smart Information) ...

Sensor
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เปอาหมาย:
ผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติที่มีความชาญฉลาด (Smart Platform) มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการ
ที่มิใช่การรบ งดเต้องสามารถบูรณาการและเชื่อมงเงเข้าสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) อีกทั้งต้องมี
ความพรอ้มในการเชื่อมงเงกับ เครอืข่าเของกองบัญชาการกองทพัไทเ เหล่าทัพ และฝ่าเพลเรอืนที่เกีเ่วข้อง ...

สาระส าคัญ
เตรีเมและพัฒนาเุทงธปกรณ์หลักภาคอากาศให้มีความพรอ้มสอดรับกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั้งในภารกจิการรบและการปฏิบัติการ

อ่ืน ๆ ที่มิใช่การรบ
เตรีเมและพัฒนาเุทงธปกรณ์หลักภาคพื้นที่มีอเู่ในปัจจุบัน ให้สามารถรองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าเเป็นศูนเ์กลาง (NCO) และ

พัฒนา ระบบการป้องกันภัเทางอากาศภาคพื้น (GBAD) ในทุกฐานบินให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าเเป็นศูนเ์กลาง
(NCO)

พัฒนาระบบอาวุธและอาวุธหลักภาคอากาศและภาคพื้นให้มีอ านาจการท าลาเ (Fire Power) ตามความต้องการ (Precision, Stand-off,
Beyond Visual Range)

เสริมสรา้งขีดความสามารถบุคลากรในสว่นก าลงัรบ และพัฒนาระบบการฝึก/การจ าลองการฝึก และระบบการตรวจสอบ/ประเมินการฝึก
พัฒนาขีดความสามารถระบบต่อต้านอากาศเานไร้คนขับ งดเเฉพาะอากาศเานไร้คนขับที่มีแนวงน้มเป็นภัเคุกคามต่อความมั่นคง

สาระส าคัญ เสริมสร้างขีดความสามารถผู้ปฏบัิต/ิหน่วยปฏบัติ (Shooter)

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

สาระส าคัญ
 พัฒนาเครือข่าเของกองทัพอากาศ ให้มีความแข็งแกรง่และมีเสถีเรภาพ งดเทุกองค์ประกอบในเครอืข่าเของกองทัพอากาศ ตอ้งมีการรับส่ง

ข้อมูลที่มีรูปแบบและมีมาตรฐาน สามารถเชื่อมต่อกันไดอ้เ่างมีประสิทธิภาพ
 พัฒนาระบบเชื่อมงเงข้อมูลทางเุทธวิธี (TDL) ให้มีมาตรฐานสากล งดเต้องสามารถเชื่อมงเงระหว่างระบบตรวจจับ (Sensors) การ

บัญชาการ และควบคุม (Command and Control) และผู้ปฏบัิต/ิหน่วเปฏิบัติ (Shooter) ได้อเ่างมีประสิทธิภาพ
 ระบบเครอืข่าเมีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา มีความจุช่องสัญญาณเพีเงพอเพื่อรองรับปริมาณการสื่อสารข้อมูลด้านเุทธการในอนาคต
 ปรับปรุงงครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอ านวเความสะดวกด้าน ICT เพื่อรองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าเเป็นศูนเ์กลาง (NCO) ของ

กองทัพอากาศ ตลอดจนเครือข่าเหลักของกองทัพอากาศทั้งเครือข่าเด้านการรบ และสนับสนุนการรบ

สาระส าคัญ เสริมสร้างขีดความสามารถเครือข่าย (Network)

Network
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เปอาหมาย:
ระบบส่งก าลังบ ารุงและระบบคลังท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อด ารงขีดความสามารถใน
การปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าเเป็นศูนเ์กลางของกองทัพอากาศอเ่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ

Support 
and 

Service

สาระส าคัญ
 พัฒนาระบบส่งก าลงับ ารุงและระบบคลังที่ทนัสมเั สนับสนุนการปฏิบัตกิารทีใ่ช้เครือข่าเเป็นศูนเ์กลาง (NCO) งดเบริหารจัดการและ

บูรณาการข้อมูลการส่งก าลังบ ารุงอเ่างมปีระสิทธิภาพ
 เพิ่มทางเลอืกในการส่งก าลังบ ารงุรูปแบบใหม่ที่มีความคุม้ค่า เช่น Repair by the Hours, Pay by the Hours และ Pooling เป็นต้น
 ด าเนินการระบบส่งก าลังบ ารงุแบบรวมการร่วมกับเหลา่ทัพและหนว่เงานอืน่ที่เกี่เวขอ้ง
 ก าหนดแนวความคิดความสมควรเดินอากาศ (Airworthiness) ของกองทัพอากาศและพิจารณาจัดตั้งหน่วเงาน
 ก าหนดขีดความสามารถและมาตรฐานของฐานบนิแตล่ะกลุ่ม งดเค านึงถึงคุณลักษณะของอากาศเานที่เข้าประจ าการ ตลอดจน

พัฒนากองบินเพ่ือให้มีศักเภาพในการสนับสนุนการปฏิบตัภิารกิจตามที่ก าหนด

สาระส าคัญ เสริมสร้างขีดความสามารถการสนับสนุนและบริการ
(Support and Service)
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เปอาหมาย:
บุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ของกองทัพอากาศมีสมรรถนะและขีดความสามารถในลักษณะ Cross-
Functional และ Multi-Disciplined งดเต้องมีความเขา้ใจพื้นฐาน ความเชี่เวชาญความพร้อมในการปฏิบัติการ และ
การท างานเป็นทีม ตลอดจนมีพฤติกรรม (Behavior) ที่เหมาะสมสอดคล้องกบัแนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าเเป็น
ศูนเ์กลาง (NCO)

Behavior

สาระส าคัญ
 พัฒนาแนวทางปฏิบัติ Cross-Functional และ Multi-Disciplined เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทีใ่ช้เครอืข่าเเป็นศูนเ์กลาง
 วิเคราะห์และก าหนดความต้องการในการเปลี่เนแปลงระบบการฝกึและศึกษาของบุคลากรในส่วนก าลงัรบ (War Fighter) ในทุกหน่วเ
 พัฒนาระบบการฝกึของบุคลากรในส่วนก าลงัรบ (War Fighter) ทั้งในระดับเุทธการ ระดับเุทธวิธี เพื่อให้สอดรับกับหลักนิเมและ

NCO
 การก าหนดความต้องการและสรรหาบุคลากรในสว่นก าลงัรบ (War Fighter) ตลอดจนก าหนดสมรรถนะหลกัและทักษะด้านดจิทิัลที่

จ าเป็น เพ่ือการปรับเปลี่เนพฤติกรรมในการท างานและวัฒนธรรมองค์กร

สาระส าคัญ เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(Human and Behavior)

Human
and
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เปอาหมาย:
พัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ของกองทัพอากาศ งดเพัฒนาเทคงนงลเี งครงสร้างพื้นฐาน งครงสร้าง
องค์กร บุคลากร และองค์ความรู้ เพือ่ปอองกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ … รวมทั้งการเตรีเมความพรอ้มในการปฏิบัติการ
เชิงรุก และแสวงหาความร่วมมอืกับหนว่เงานภาเในและภาเนอกประเทศเพือ่ป้องกันภเัคุกคามทางไซเบอร์

สาระส าคัญ
พัฒนาหลักนิเมการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ของกองทัพอากาศทั้งป้องกันและเชิงป้องปราม
พัฒนาเุทงธปกรณ์ทางไซเบอร์ (Cyber Weapon) อเ่างเป็นรูปธรรมในการป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง แจง้เตือน และ

วิเคราะห์เหตุคุกคามทาง ไซเบอร์ (Cyber Incident Response)
พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลด้านการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ของข้าศึก (Cyber Intelligence) เพื่อจัดท าบัญชเีป้าหมาเทาง

ไซเบอร์
จัดให้มีการฝึกจ าลองเุทธ์ด้านไซเบอร์ อเ่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่เวข้องและนักรบไซเบอร์ (Cyber Warrior) 

ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความมั่นคงปลอดภัเไซเบอร์ (Cybersecurity Culture) ให้กับก าลังพล

สาระส าคัญ พัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์

Cyber
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เปอาหมาย:
ริเริ่มและวางรากฐานการปฏิบัติการด้านกิจการอวกาศในการสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ การตรวจการณ์จากอวกาศ และการ
สื่อสารและงทรคมนาคมด้วเระบบดาวเทีเมในอวกาศสนบัสนนุการปฏิบัตภิารกิจ เพือ่พิทักษ์รักษาผลประงเชนข์องชาตใิน
อวกาศ ตลอดจนการร่วมเป็นเครือข่าเสังเกตการณ์อวกาศกับนานาชาติ เพือ่ยกระดับศักยภาพด้านอวกาศของประเทศ

สาระส าคัญ
 จัดตั้งหน่วเงานเพื่อด าเนินงานด้านกิจการอวกาศ และเตรเีมก าลังพลด้านกิจการอวกาศให้มีความพร้อม งดเก าหนด

สมรรถนะหลักและทักษะของก าลังพลด้านกิจการอวกาศ และเริ่มสรรหาก าลังพลตามความเหมาะสม
ริเริ่มและวางรากฐานในการตรวจการณ์ห้วงอวกาศ งดเพัฒนาสถานีภาคพื้นและจัดหาระบบกล้องงทรทรรศน์ เพื่อ

สังเกตการณ์ห้วงอวกาศ
 เรเีนรู้การพัฒนา Nano-Satellite เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาดาวเทเีมตรวจการณท์ี่สามารถตรวจการณ์ห้วงอวกาศและ

ตรวจการณ์ภาคพื้นให้ครอบคลุมพื้นท่ีในประเทศ พื้นท่ีทับซ้อน และพื้นท่ีอื่นที่จ าเป็น
สื่อสารให้สังคมมีความเข้าใจเกี่เวกับความมั่นคงด้านอวกาศ

สาระส าคัญ พัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ

Space
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RTAF Strategy หัวข้อส าคัญ
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 ภารกิจกองทัพอากาศ
 ทิศทางระดับชาติ
 ความเชือ่มงเงเชิงเุทธศาสตร์
 เุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.2561-2580
 สาระส าคัญเนื้อหาเุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.2561-2580



2561-2580 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี
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2561-2580 RTAF Road Map
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Test &trainingfacility  ICT security

.                              

T  ecommunication  elAir Base System Backbone

Computer Network        Network

DecideT   ical Data Link                 FI BER OPTI C                                            

Access Network
act MICROWAVE (PDH)MI LCOLM LIiNKnk-T Tactical Data LinkNetwork Radio system

( )

Surveillance
Target Sense    Response

Acquisition       Sensors Platform   Shooters
Reconnaissance Weapon

Human Ground Defense Fighter/Strikea/c

Ground based radars Transport
AEW and RWR systems CSAR
Recce/surveillancea/c Air-to-Air armament
SIGINT Air-to Groundarmament
UAS Air-to-Surface armament

Humint Operational Support System
Electronic Warfare

 เติมเต็มเุทงธปกรณ์ท่ีทันสมัเ (State 
of the art weapons) ท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ

 ส่งเสริมและสรรหาก าลังพล
ท่ีมีขีดความสามารถในลักษณะ
สหวิทเาการและสามารถท างาน
Cross Function

 เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของก าลังพลด้านก าลังรบ
(Warfighter) และสร้าง
การท างานเป็นทีม

 ทบทวนและปรับปรุงขอบเขตการ
ปฏิบัติภารกิจด้าน ISR

 ทบทวนและเกระดับขีด

 ด ารงการใช้งานเุทงธปกรณ์
ท่ีทันสมัเ (State of the art 
weapons)

 ด ารงขีดความสามารถ/ความรู้ของ
ก าลังพล และก าลังพล
ด้านก าลังรบ (Warfighter)
ให้ปฏิบัติงานอเ่างชาญฉลาด

 เติมเต็มขีดความสามารถ
ด้าน ISR ท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

 เกระดับขีดความสามารถ ด้านการ
ส่งก าลังบ ารุงให้ทันสมัเและ
รองรับ LCC

 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถใน

 ด ารงการใช้งานเุทงธปกรณ์
ท่ีทันสมัเ (State of the art 
weapons)

 ด ารงขีดความสามารถ/ความรู้ของ
ก าลังพล และก าลังพล
ด้านก าลังรบ
(Warfighter)
ให้ปฏิบัติงานอเ่างชาญฉลาด

 ด ารงขีดความสามารถด้าน ISR
งดเ เช่ืองงเงกับการริเริ่มขีด
ความสามารถ Space ISR

 บูรณาการขีดความสามารถ ด้าน
การส่งก าลังบ ารุง และศึกษา
แนวทางการส่งก าลังบ ารุงร่วม

 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถใน

 ด ารงการใช้งานเุทงธปกรณ์
ท่ีทันสมัเ (State of the art 
weapons)

 ด ารงขีดความสามารถ/ความรู้ของ
ก าลังพล และก าลังพล
ด้านก าลังรบ (Warfighter) ให้
ปฏิบัติงานอเ่างชาญฉลาด

 ปฏิบัติการด้าน ISR เต็มรูปแบบท้ัง
ทางอากาศและอวกาศ
(Air and Space)

 ศึกษาและส่งเสริมการส่งก าลังบ ารุง
ร่วม งดเต้องไมก่ระทบ
การส่งก าลังบ ารุงหลักของ ทอ.

 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถใน

ความสามารถด้านการส่งก าลังบ ารุง ภาพรวม ภาพรวม ภาพรวม
ให้ทันสมัเ งดเค านึงถึง Commonality งดเค านึงถึง Commonality งดเค านึงถึง Commonality

 ด ารงระบบบัญชาการและควบคุม ใน ริเริ่มและน าเทคงนงลเีท่ีทันสมัเและ บูรณาการเทคงนงลเีท่ีทันสมัเและมี  บูรณาการเทคงนงลเีท่ีทันสมัเและมี
ลักษณะ System มีศักเภาพมาใช้ในการปฏิบัติการทาง ศักเภาพเข้ากับ ศักเภาพเข้ากบั
of systems อากาศ เช่น การปฏิบัติการทางอากาศ การปฏิบัติการทางอากาศ

 ศึกษาและวิเคราะห์เทคงนงลเี Big Data, AI and Robot
ท่ีทันสมัเและมีศักเภาพรองรับ
ภารกิจของ ทอ. เช่น Big Data, AI
and Robot
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Domain ทิศทางการพัฒนามิติทางอากาศ (Air Domain)

2561-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580

Air
Cyber Space

War fighter such
Cyber Defense        Space Observationas pilot , fighter                Human &                

JOC Cyber Intelligence    Space Surveillance

controller,high                  Behavior                AFOC Cyber Offense         Space Defense
skilledworkforce

AOC - SOC

Support &               GOC

Joint Logistics                     Service WWR

Logistics War Room

C2
 AOCA   orthiness  ICT Mgmt

i rw

e ICT security

Test &trainingfacility .                   
T  ecommunication         

BackboneAir Base System Computer Network    

TDL        NetworkDeci FIBER OPTICde Tactical Data Link     Access Network
MICROWAVE (PDH)

MI LCOLM LIiNKnk-T Tactical Data Link
Intelligence Network Radio system

( )

S rveillanceu
Target Sense    Response

Acquisition       Sensors Platform   Shooters
Reconnaissance Weapon

Human Ground Defense Fighter/Strikea/c

Ground based radars Transport
AEW and RWR systems CSAR
Recce/surveillancea/c Air-to-Air armament
SIGINT Air-to Groundarmament
UAS Air-to-Surface armament

Humint Operational Support System
Electronic Warfare

 เกระดับขีดความสามารถ
ด้านการสนับสนุนและบริการ
ให้ทันสมัเ

 ก าหนดสมรรถนะหลักและทักษะ
ด้านดิจิทัลของก าลังพล
ในสาเวิทเาการ

 ปรับปรุงงครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อ านวเความสะดวกด้าน ICT

 ทบทวนและปรับปรุงแนวความคิดใน
การปฏิบัติภารกิจของก าลังภาคพื้น
และการป้องกันฐานบิน

 ศึกษาและก าหนดแนวทาง
การสร้างความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมปอ้งกันประเทศ

 ขเาเและเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งและความเช่ือถือได้ของ
เครือข่าเ ทอ. งดเค านึงถึง
ความ ครอบคลุมพื้นท่ีตามล าดับ
ความส าคัญ

 เริ่มการสรรหาก าลังพลด้าน ICT ซึ่งมี
สมรรถนะหลักและทักษะตามท่ี
ก าหนด ท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ

 เกระดับขีดความสามารถ
การสนับสนุนการรบงดเตรง
ให้ทันสมัเ

 เพิ่มประสิทธภิาพด้าน
การสนับสนุนและบริการ

 ขเาเและเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งและความเช่ือถือได้ของ
เครือข่าเ ทอ.ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ
ก าลังพลด้าน ICT

 เกระดับขีดความสามารถ การ
ปฏิบัติภารกิจของก าลังภาคพื้น
และการป้องกันฐานบินให้ทันสมัเ

 ขเาเการด าเนินการตาม แนว
ทางการสร้างความร่วมมอืด้าน
อุตสาหกรรมปอ้งกนัประเทศกับ
พันธมิตรในประเทศและต่างประเทศ

 เริ่มใช้งานก าลังพลด้าน ICT เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการรบ

 ด ารงขีดความสามารถใน การ
ปฏิบัติภารกิจของก าลังภาคพื้น
และการป้องกันฐานบิน

 ขเาเการด าเนินการตาม แนว
ทางการสร้างความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมปอ้งกันประเทศกับ
พันธมิตรในประเทศและต่างประเทศ

ท่ีมีศักเภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0  เกระดับขีดความสามารถ
และ EEC การปฏบิัติภารกิจของก าลังภาคพื้น

และการปอ้งกันฐานบินให้ทันสมัเ
 ส่งเสริมการด าเนินการตาม

แนวทางการสร้างความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมปอ้งกนัประเทศกับ
พันธมิตรในประเทศ
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Domain ทิศทางการพัฒนามิติไซเบอร์ (Cyber Domain)

2561-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580

Cyber  ทบทวนหลักนิเมและพัฒนา
แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ

 สรรหาก าลังพล/นักรบ
ไซเบอร์ ซึ่งมีสมรรถนะหลักและ

 ส่ิงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ
ของก าลังพล/นักรบไซเบอร์
และ

 ด าเนินงานด้านไซเบอร์ อเ่างเต็ม
รูปแบบ และเกระดับขีด

ด้านไซเบอร์ของ ทอ. ทักษะตามท่ีก าหนด Cyber Protection Team (CPT) ความสามารถ
 ก าหนดขอบเขตการปฏบิัติภารกิจ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  วิจัเและพัฒนาเกี่เวกับ Quantum ตามความจ าเป็น

ด้านไซเบอร์ และก าหนดหน่วเ  ปรับเปล่ีเน Cyber operation computing  บรรจุนักรบไซเบอร์
รับผิดชอบ center ไปสู่ Cyber intelligence และ Space/GPS Hacking ในการปฏิบัติงานด้านการรบ

 ก าหนดสมรรถนะหลักและทักษะ center prevention  เริ่มใช้งาน AI และ Quantum
ของก าลังพล/นักรบ  ริเริ่มและบูรณาการการปฏิบัติงาน  ริเริ่มการน า AI มาใช้ computing ใน ทอ.
ไซเบอร์ ด้านไซเบอร์เข้ากับการฝึกตามความ ในการปฏิบัติการด้านไซเบอร์  ระบบต่าง ๆ ใน ทอ.

 จัดต้ังหน่วเงานเพื่อด าเนินงานด้าน เหมาะสม  ด ารงการฝึกปฏิบัติการไซเบอร์ใน มคีวามแข็งแกร่ง (Cyber
ไซเบอร์  ริเริ่มการฝึกปฏิบัติการไซเบอร์ใน การฝึกร่วม/ผสม Resilience)

 ปรับปรุงและพัฒนางครงสร้าง การฝึกร่วม/ผสม  ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความ  ด าเนินการใช้งาน Big data และ
พื้นฐานและส่ิงอ านวเ  วิจัเและพฒันาเกี่เวกับ Internet ปลอดภัเไซเบอร์ Blockchain
ความสะดวกด้านไซเบอร์ of things, big data and AI หรือ  พัฒนาและด าเนินการจัดท าแผน เมือ่เหมาะสม

 ริเริ่มการทดสอบด้านไซเบอร์ และ เทคงนงลเีข้ันสูงอื่น ๆ ท่ีมีศักเภาพ เผชิญเหตุด้านไซเบอร์ (Incident
การฝึกร่วม (Bilateral exercise) ในอนาคต response plan)

 ริเริ่มจัดต้ังศูนเ์ฝึกอบรม  ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความ  ทบทวนและประเมินผลหน่วเงาน
ด้านไซเบอร์ของ ทอ. ปลอดภัเไซเบอร์ ด้านไซเบอร์ และเสนอแนะแนว

 จัดต้ัง Cyber Protection Team  ด ารงการปฏิบัติงานของ Cyber ทางการพัฒนาหน่วเงาน
(CPT) Protection Team (CPT) และเพิ่ม

ผู้เช่ีเวชาญอเ่างต่อเนื่อง
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Domain ทิศทางการพัฒนามิติอวกาศ (Space Domain)

2561-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580

Space ทบทวนหลักนิเมและบูรณาการ
แนวความคิด ในการปฏิบัติ
ภารกิจ ด้านอวกาศกบัหลักนเิม
ทอ.

 ริเริ่มและวางรากฐาน
ในการตรวจการณ์
ห้วงอวกาศ

 เรีเนรูแ้ละวางรากฐาน
ของการพัฒนา
Nano-Satellite

จัดตั้งหน่วเงาน
เพือ่ด าเนินงานด้านกิจการ
อวกาศ

ก าหนดสมรรถนะหลัก และ
ทกัษะของก าลังพลด้าน
กิจการอวกาศ และเริ่มสรร
หาก าลังพลตาม ความ
เหมาะสม

 ส่ือสารให้สังคมมีความเข้าใจ
เกีเ่วกับความมั่นคงด้านอวกาศ

แลกเปลี่เนและบูรณาการข้อมูล
ด้านอวกาศกับพันธมิตรที่มี
ศักเภาพ

ด ารงขีดความสามารถ ในการ
ปฏิบัติการด้านดาวเทีเม
และศึกษา แนว
ทางการปฏิบัติงาน
ของดาวเทีเม ISR

หน่วเงานด้านกิจการอวกาศ
ด าเนินงาน
อเ่างเต็มรูปแบบ

สรรหาก าลังพล
ด้าน กิจการอวกาศ ซึ่งมี
สมรรถนะหลักและทักษะตามที่
ก าหนด ทั้งใน เชิงปริมาณและ
คุณภาพ

 ส่ือสารให้สังคม
มีความตระหนักเกี่เวกับความ
มั่นคงด้านอวกาศ

 ริเริ่มการปฏิบัติการ เพือ่สร้าง
ความตระหนักรู้ความ มั่นคง
ด้านอวกาศ (Space Security
Situation Awareness )

 ศึกษาและประเมินความเป็นไป
ได้ของดาวเทเีม ISR

ทบทวนและประเมนิผล
หน่วเงานด้านกิจการอวกาศ
และเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาหน่วเงาน

พิจารณาสร้างความร่วมมือด้าน
อวกาศกับหน่วเงาน ที่มี
ศักเภาพในประเทศ

ปฏิบัติงานด้านอวกาศ
งดเเน้นการท างานเป็น
ทมี

 ริเริ่มศูนเ์การเรเีนรู้
ด้านอวกาศเพื่อสังคม
ในภาพรวม

 ส่ือสารให้สังคมมีความ
ตระหนักในความส าคัญ
ของ ความมั่นคงด้าน
อวกาศ

 เพ่ิมประสิทธิภาพและเกระดับ
ขีดความสามารถของความ
ตระหนักรู้ ความมั่นคงด้าน
อวกาศ (Space Security
Situation Awareness )

วางแผนการส่งดาวเทีเม ISR 
และริเริ่มพัฒนา การ
ปฏิบัติงาน Space ISR

ขเาเความร่วมมือด้านอวกาศ
กับหน่วเงานที่มีศักเภาพใน
ระดับนานาชาติ

 ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านอวกาศของ
ทอ.


