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บทที่ ๑ บทน า 
 

๑.๑ ที่มา  
กองทัพอากาศตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์เพื่อก าหนดเป้าหมายและ

ทิศทางในการพัฒนาอย่างชัดเจน เป็นระบบและรูปธรรม โดยได้ริเริ่มการจัดท ายุทธศาสตร์
กองทัพอากาศฉบับแรกเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ คือ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ 
และได้ด าเนินการปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องตามสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง 
อย่างต่อเนื่องจนถึงฉบับปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ .ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) ซึ่งก าหนดเป้าหมายในการขับเคล่ือนกองทัพอากาศเพื่อมุ่ง สู่
วิสัยทัศน์ "กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)"  

ก าหนดวาระในการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศทุก ๆ ๒ ปี ซึ่งจะครบ
ก าหนดอีกครั้งในปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมด้าน 
ความมั่นคงอย่างมีนัยส าคัญในหลายประการ ได้แก่ ความสัมพันธ์และความร่วมมือของประเทศ
ในภูมิภาคจากการก่อต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) บทบาทของประเทศ
มหาอ านาจต่อประเทศไทยและภูมิภาค รวมท้ังการพัฒนาและเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ตลอดจนการใช้งานสังคมออนไลน์ ซึ่งล้วนก่อให้เกิดเงื่อนไขและความท้าทาย 
ในการพัฒนากองทัพอากาศในอนาคต กอปรกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๗๙) เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
สู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ท าให้กระทรวงกลาโหม และกองทัพไทยต้องปรับปรุง
ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ดังนั้น พ.ศ.๒๕๕๙ จึงเป็นห้วงเวลาท่ีเหมาะสม
ในการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศให้ ทันสมัยและสอดคล้อง ตาม 
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงท่ีเปล่ียนแปลง ตลอดจนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย และนโยบาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.๒ วัตถุประสงค ์ 
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
กองทัพอากาศในทุกด้านอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และอาวุธยุทโธปกรณ์
ท่ีเหมาะสม การฝึกศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร การพัฒนาแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ  และ
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อให้กองทัพอากาศมีขีดความสามารถท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์
ส าคัญ ดังนี้ 
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 ปรับปรุงขอบเขตการพัฒนากองทัพอากาศให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้าน 
ความมั่นคงท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบันและท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในกรอบระยะเวลา ๒๐ ปีจากนี้ไป 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม และ
ยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย  

 แปลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 
ในแต่ละองค์ประกอบของกองทัพอากาศอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้เป็นแนวทางจัดท า 
ความต้องการยุทโธปกรณ์หลักของกองทัพอากาศ รวมท้ังการก าหนดความต้องการและ 
การจัดสรรงบประมาณประจ าปี (Budget Allocation) เพื่อพัฒนากองทัพอากาศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการพัฒนากองทัพอากาศ 

โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลุยทธ์ และกรอบระยะเวลาในการพัฒนาอย่างชัดเจน 

๑.๓ ขอบเขตและกรอบระยะเวลาในการพัฒนา 

 ๑.๓.๑ ขอบเขตการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยังคงด ารงเป้าหมายใน

การพัฒนาสู่ "กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)”  
โดยก าหนดขอบเขตการพัฒนาท่ีส าคัญ (ดังรูปท่ี ๑ - ๑) ดังนี้ 

  การพัฒนาสู่กองทัพอากาศดิจิตอล (Digital Air Force : DAF) เป็น 
การด าเนินการเพิ่มเติมและต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ .ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) เพื่อพัฒนากองทัพอากาศในทุกภาคส่วนให้ก้าวสู่กองทัพอากาศ
ดิจิตอล (DAF) ได้อย่างแท้จริง ซึ่ง ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดห้วงระยะเวลา ๒๐ ปี  
เป็นการพัฒนาพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในทุกด้านของกองทัพอากาศ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสม ทันตามความต้องการในทุกสถานการณ์ อั นเป็นพื้นฐานของ 
การพัฒนาสู่การปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) 
เป็นการพัฒนาให้กองทัพอากาศมีความทันสมัยโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศ  

 การพัฒนาสู่กองทัพอากาศท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง  (Network Centric Air 
Force : NCAF)  เป็นการพัฒนาสู่การปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง (RTAF 
NCO Combat Related Function) หรือส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการในส่วนหน้า (Front 
Line Operations) ท้ังนี้ เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาอย่าง
ชัดเจน ท าให้สามารถพัฒนาสู่กองทัพอากาศท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCAF) ได้อย่างรวดเร็ว
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และมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการคู่ขนานไปกับการพัฒนาสู่
กองทัพอากาศดิจิตอล (DAF) 

 การขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่ “กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค (One of 
the Best Air Forces in ASEAN)” โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและแนวความคิดการปฏิบัติ 
การท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการท่ีมิใช่การรบ  
เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
ให้มากท่ีสุด 
 

 
รูปท่ี ๑ - ๑ ขอบเขตการพัฒนายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

 ๑.๓.๒ กรอบระยะเวลาการพัฒนา 
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศก าหนดกรอบระยะเวลาในการพัฒนา

ระยะยาว ๒๐ ปี โดยก าหนดรายละเอียดในการพัฒนาของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ใน 
แผนพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ 
(RTAF NCO Master Plan) และแผนแม่บทกองทัพอากาศ ประกอบด้วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ท้ังนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ รวมท้ัง
สอดคล้องตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร เพื่อมุ่ง สู่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
กองทัพอากาศจึงแบ่งกรอบระยะเวลาในการพัฒนาออกเป็น ๔ ระยะ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม และยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย  
(รูปท่ี ๑ - ๒) ได้แก่  

 ระยะท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 ระยะท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
 ระยะท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๗๐ - ๒๕๗๔ 
 ระยะท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๗๕ - ๒๕๗๙ 
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รูปท่ี ๑ - ๒ กรอบระยะเวลาในการพัฒนา 

๑.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
บนพื้นฐานของกรอบภารกิจของกองทัพอากาศตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ รักษาความมั่นคงของรัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ สนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ 

 รัฐบาล 

๑.๕ พลังขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 การพัฒนากองทัพอากาศตามยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 
คุณลักษณะ และข้อจ ากัดของก าลังทางอากาศ รวมท้ังทรัพยากรท่ีมีในครอบครอง และ
เทคโนโลยี ท้ังนี้ พลังขับเคล่ือนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ ได้แก่ 
ก าลังพลเปน็แกนน า และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

 ๑.๕.๑ ก าลังพล 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก าลังทางอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารท่ีพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เทคโนโลยีด้านการส่ือสาร
และโทรคมนาคม เทคโนโลยีไซเบอร์ และเทคโนโลยีอัตโนมัติ เป็นต้น ส่งผลให้การเตรียมและ  
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ใช้ก าลังของกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจเปล่ียนแปลงไป กองทัพอากาศต้องการก าลังพล
และผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากร 
ของกองทัพอากาศในทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรให้เหมาะสม  

ในขณะเดียวกัน การปลูกฝังค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี จะช่วย
ส่งเสริมให้ก าลังพลกองทัพอากาศตระหนักและมีเป้าหมายในการพัฒนากองทัพอากาศร่วมกัน  
มีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนากองทัพอากาศ ท้ังนี้ ก าลังพลต้องให้ความส าคัญและปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง เพื่อพัฒนากองทัพอากาศมุ่งสู่เป้าหมายท่ีวางไว้  ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๕.๒ เทคโนโลยี 
กองทัพอากาศมีความเกี่ยวข้อง เ ช่ือมโยงกับเทคโนโลยีอย่างแนบแน่น 

ประกอบด้วย เทคโนโลยีก าลังทางอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมท้ัง 
การพัฒนาเข้าสู่ระบบการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางท่ีเกิดการบูรณาการอย่างเป็น
ระบบ เทคโนโลยีเป็นจุดก่อก าเนิดนภานุภาพและเป็นเครื่องมือสนับสนุนก าลังทางอากาศ 
ให้เกิดการทวีก าลัง เทคโนโลยีท่ีทันสมัยของระบบก าลังทางอากาศจะต้องน าไปสู่กระบวนการ
ตัดสินตกลงใจ เพื่อให้การใช้ก าลังอากาศเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะท าให้เกิดเป็น
นภานุภาพอย่างแท้จริง  

ประเทศไทยมีข้อจ ากัดในการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีก าลังทางอากาศหรือ
อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาจากต่างประเทศ และ 
ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถจัดหาเครื่องมือหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีมี
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ท้ังหมด ท าให้มีโครงสร้างก าลังรบท่ีเป็นการผสมผสานระหว่างอาวุธ
ยุทโธปกรณ์แบบเดิมและแบบใหม่ กองทัพอากาศจึงต้องวางแผนและบริหารการใช้เครื่องมือหรือ
อาวุธยุทโธปกรณ์แบบเดิมท่ีมีอยู่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับ 
การพิจารณาความจ าเป็นและความคุ้มค่าในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์แบบใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมมาใช้งาน รวมท้ังต้องพัฒนาและบูรณการแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจด้วย
เทคโนโลยีแบบเดิมและแบบใหม่ ให้สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
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๑.๖ การทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ก าหนดทิศทางการพัฒนา
กองทัพอากาศมุ่งสู่ “กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in 
ASEAN)” ในระยะยาว เนื้อหาส าคัญประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญและเป้าหมาย 
รวมท้ังกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัด ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  
 เพื่อให้ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม 
ด้านความมั่นคง และมีกลยุทธ์ท่ีสามารถพัฒนากองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรม จึงพิจารณาทบทวนและปรับปรุง ทุก ๆ  ๒ ปี โดยน าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง  
การพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ เงื่อนไขและความท้าทายใหม่ รวมท้ังยุทธศาสตร์และ
นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง ไปใช้ประกอบเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
ให้ทันสมัย 
 
 

************** 
 
 



ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ฉบับเผยแพร่ 

 

- ๒๐ - 
 

บทที่ ๓  วิสัยทัศน์ และการพัฒนากองทัพอากาศ 
 
การพัฒนากองทัพอากาศต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับธรรมชาติ คุณลักษณะ และ

ข้อจ ากัดของก าลังทางอากาศ รวมท้ังทรัพยากรท่ีมีในครอบครอง เทคโนโลยี ท่ีใช้งาน และ
พันธมิตร โดยมุ่งหวังท่ีจะสร้างกองทัพอากาศให้มีความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ
ตามท่ีก าหนดในหลักนิยมปฏิบัติการ ได้แก่ การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการ
ทางอากาศยุทธวิธี และการป้องกันทางอากาศ โดยขีดความสามารถหลักท่ีกองทัพอากาศ  
ต้องด ารงไว้และมิอาจละเลยได้ คือ ขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ เพื่อป้องกัน
ราชอาณาจักรและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ เนื่องจากเป็นขีดความสามารถหลัก ซึ่งมีเพียง
กองทัพอากาศเพียงส่วนราชการเดียวที่มีภารกิจและศักยภาพท่ีจะด าเนินการได้  

นอกจากการปฏิบัติการในมิติทางอากาศ (Air Domain) กองทัพอากาศตระหนักถึง 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วในมิติอื่น ๆ ได้แก่ มิติไซเบอร์ (Cyber 
Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถ
ในมิติดังกล่าวเพิ่มเติม โดยยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในมิติไซเบอร์ (Cyber Domain) รวมท้ังการริเริ่มและ
วางรากฐานส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในมิติอวกาศ (Space Domain) เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการในมิติทางอากาศ (Air Domain) และเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยคุกคาม
ในมิติดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  

๓.๑ วิสัยทัศน์  
 การก าหนดวิสัยทัศน์ต้องมีความชัดเจน ความท้าทาย และความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ 
ตลอดจนระบุกรอบระยะเวลาในการพัฒนาท่ีชัดเจน และสามารถประเมินผลได้ โดยยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยังคงด ารงความมุ่งหมายในการพัฒนาสู่  

“กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค” 
(One of the Best Air Forces in ASEAN) 

 กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค หมายถึง กองทัพอากาศท่ีมีขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถท่ีเพียงพอในทุกมิติ มีการพัฒนา
เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง เทคโนโลยี และภัยคุมคาม  
ท้ังในปัจจุบันและท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นกองทัพอากาศท่ีมีขีดความสามารถระดับ  
๑ ใน ๓ ของภูมิภาคอาเซียน    
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๓.๒ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 กองทัพอากาศเช่ือมั่นว่าการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) จะท าให้ 
การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นการเพิ่มความรวดเร็วของ
วงรอบการตัดสินใจ (Observe-Orient-Decide-Act : OODA Loop) โดยการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสาร (Information) และความตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness) ร่วมกันผ่าน
ระบบเครือข่าย (Network) ท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้บังคับบัญชามีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
สามารถตัดสินตกลงใจและส่ังการไปยังผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) ได้ถูกต้องและทันเวลา 
นอกจากนี้ ข้อมูลข่าวสารและความตระหนักรู้สถานการณ์ร่วมกัน ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติเพิ่มข้ึนเป็นทวีคูณ สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ดังนั้น ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) จึงมุ่งเน้นการพัฒนา  
๓ มิ ติส าคัญ เพื่อรองรับการพัฒนาการปฏิบั ติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 
ประกอบด้วย 
 มิติทางอากาศ (Air Domain) 
 การบัญชาการและควบคุม (Command and Control : C2) 
 ระบบตรวจจับ (Sensor) 
 ผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) 
 ระบบเครือข่าย (Network) 
 การสนับสนุนและบริการ (Support and Service) 
 บุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Human & Behavior)  

 มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) 
 มิติอวกาศ (Space Domain) 

 



ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ฉบับเผยแพร่ 

 

- ๒๒ - 
 

 
รูปท่ี ๓ - ๑ การพัฒนาการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 

 
กอง ทัพ อากาศ ยั ง จ า เ ป็ น ต้ อ ง พัฒนา อ ง ค์ก ร ในภาพ รวม ให้ มี ค ว าม ทันสมั ย  

โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการปฏิบัติงาน ดังนั้ น เพื่อให้
สามารถพัฒนาเป็นกองทัพอากาศดิจิตอล (DAF) และกองทัพอากาศท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(NCAF) ได้อย่างแท้จริง โดยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและแนวความคิดการปฏิบัติการท่ีใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศตามกฎหมาย และ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถมุ่งสู่ “กองทัพอากาศชั้นน าใน
ภูมิภาค” ได้อย่างเป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาออกเป็น ๒ ส่วน  

 ๓.๒.๑ การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับ 
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง (RTAF NCO Combat Related 
Function) 

การพัฒนากองทัพอากาศในส่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากองทัพอากาศมุ่งสู่
กองทัพอากาศท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCAF) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ประกอบในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง (RTAF NCO Combat Related 
Function) ซึ่งท าหน้าท่ีปฏิบัติการในส่วนหน้า (Front Line Operations) รวมท้ังการพัฒนา 
ขีดความสามารถในมิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และการริเริ่มและวางรากฐานการพัฒนา 
ขีดความสามารถในมิติอวกาศ (Space Domain)  
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การก าหนดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติส าหรับการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลางโดยตรงอย่างชัดเจน ท าให้กองทัพอากาศสามารถพัฒนาได้อย่าง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ โดยจัดท า “แผนพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลางของกองทัพอากาศ” ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยก าหนดรายละเอียดของโครงการ แผนงาน 
และงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศในส่วนนี้ จ าเป็นต้องพิจารณา 
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพอากาศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในอนาคตให้เหมาะสม 
รวมท้ังสรรหาและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ เช่น 

 

 
รูปท่ี ๓ - ๒ RTAF NCO Combat Related Function 

 
 ๑) บุคลากรด้านการบัญชาการและควบคุม (C2) 

 Decision Maker 
 Fighter Controller 

 ๒) บุคลากรด้านระบบตรวจจับ (Sensor)  
 Radar Operator 
 UAS Internal Pilot 
 UAS External Pilot 

 ๓) บุคลากรด้านผู้ปฏิบัติ (Shooter) 
 Pilot : System Manager & Tactical Decision Maker 
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 Gound Based Air Defense (GBAD) Operator 
 Special Forces 

 ๔) บุคลากรด้านเครือข่าย (Network) 
 Network Manager 
 Network Security Manager 

 ๕) บุคลากรด้านการสนับสนุนและบริการ (Support and Service) 
 Aircraft Maintenance 
 Operational Support System (OSS) 
 Integrated Training System (ITS) 
 Sofeware Engineer 

 ๖) บุคลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะ (Subject Matter 
Expert : SMEE) 

 Electronic Warfare (EW) 
 Tactical Data Link (TDL) 
 Geographical Data 
 Air IMINT (Imagery Intelligence) – AIRIX 
 Software Integration 
 Cyber Operation    
 Space Operation 

 ๓.๒.๒  การพัฒนากองทัพอากาศให้ทันสมัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (RTAF Organization and Management 
Modernization) 

การพัฒนาขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
กองทัพอากาศในภาพรวมให้มีความทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่กองทัพอากาศดิจิตอล 
การพัฒนาในส่วนนี้ท่ีมิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) โดยตรง 
แต่เป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานในส่วนอื่น ๆ ซึ่งมีความส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติการ  
ท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)  

รายละเอียดของโครงการ แผนงาน และงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนา
กองทัพอากาศในส่วนนี้จะระบุใน “แผนแม่บทกองทัพอากาศ” เช่น 

๑) แผนแม่บทด้านก าลังพล  
๒) แผนแม่บทด้านการข่าว 
๓) แผนแม่บทด้านยุทธการและการฝึก 
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๔) แผนแม่บทด้านส่งก าลังบ ารุง 
๕) แผนแม่บทด้านกิจการพลเรือน 
๖) แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๗) แผนแม่บทด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 

๓.๓  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 การก าหนดแผนท่ียุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ใช้หลักการวางแผนทางทหาร Ends Ways 
และ Means มาเป็นแกนหลักในการพัฒนาบนพื้นฐานของความสอดคล้องกับธรรมชาติของ
กองทัพอากาศ โดยก าหนดแผนท่ียุทธศาสตร์กองทัพอากาศ (ดังรูปท่ี ๓ - ๓)  
 

 
 

รูปท่ี ๓ - ๓ แผนท่ียุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
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