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บทที ่1 

ประวตัคิวามเปน็มากองทพัอากาศ 

 แนวความคิดเกี่ยวกับการบินของชาวตะวันออกและชาวตะวันตกปรากฏหลักฐานมานานแล้ว เช่น 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสแก่พระอานนท์ขณะทรงเห็นหงส์ฝูงหนึ่งบินไปในอากาศว่า “อากาเส ยนฺติ 
อิทฺธิยา” แปลว่า “ผู้มีฤทธ์ิย่อมไปได้ในอากาศ” พระด ารัสของพระพุทธองค์เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วนั้น เป็นความจริง
ข้ึนมาใน พ.ศ. 2446 เมื่อชาวตะวันตกประดิษฐ์เครื่องบินและท าการบินส าเร็จ 

 

 รูปภาพ : เครื่องบินของสองพี่น้องตระกูลไรท์ ซึ่งท าการบินได้ส าเร็จเป็นครั้งแรกของโลก เมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม พ.ศ.2446  Wright Wilbur (1867-1912) and Orville (1871-1948) 

 นับตั้งแต่พี่น้องตระกูลไรทท์ าการบินส าเรจ็ การบินก็ได้ขยายตัวข้ึนอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นานา
ประเทศได้ให้ความสนใจเรื่องการบินอย่างจริงจัง ส่วนในประเทศไทย มีนักบินชาวเบลเยียมช่ือ นายแวน เดน บอร์น 
(Van Den Born) ได้น าเครื่องบินแบบออร์วิลไรท์ บินจากกรุงไซ่ง่อนมาลงจอดที่สนามม้าสระปทุม (ราชกรีฑาสโมสร) 
เพื่อแสดงการบินให้ประชาชนชาวไทยได้ชม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454  

1 



 

 รูปภาพ : แวน เดน บอร์น นักบินชาวเบลเยียมได้น าเครื่องบินมาลงจอดที่สนามม้าสระปทุม 
พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานาถ เสนาธิการทหารบก 
ได้เสด็จข้ึนบินกับนายแวน เดน บอร์น 

 ใน พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบายท านุบ ารุงกิจการทหาร
อย่างจริงจัง ทรงตระหนักถึงความจ าเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมีเครื่องบินไว้ป้องกันภัยที่จะบังเกิดแก่ชาติ ด้วยเหตุนี้
กระทรวงกลาโหมจึงได้ด าริที่จะจัดต้ัง “แผนกการบิน” ข้ึนในกองทัพบก เพื่อตอบสนองพระบรมราโชบายฯ จึงมี
การสนับสนุนการคัดเลือกนายทหารบก 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส 
ตามค าสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 211/21715 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2454 ได้แก่  พันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ 
(สุณี สุวรรณประทีป) ผู้บังคับกองพันพิเศษ กองพลที่ 5, ร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) ผู้รั้งบังคับกองพันพิเศษ 
กองพลที่ 9 และร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต ผู้บังคับกองร้อยที่ 3 โรงเรียนนายร้อยช้ันมัธยม 

 

 รูปภาพ : จากซ้ายไปขวา พันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป), ร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร 
(หลง สินศุข) และร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต 
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 ระหว่างที่นายทหารทั้ง 3 ท่าน ก าลังศึกษาวิชาการบิน กระทรวงกลาโหมได้สั่งซื้อเครื่องบินจาก
ประเทศฝรั่งเศส ใน พ.ศ. 2455 - 2456 ได้แก่ เครื่องบินเบรเกต์ ชนิดปีก 2 ช้ัน จ านวน 3 เครื่อง และเครื่องบิน 
นิเออปอร์ท ชนิดปีกช้ันเดียว จ านวน 4 เครื่อง และเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้บริจาคเงินส่วนตัวซื้อ
แบบเบรเกต์ให้กระทรวงกลาโหมอีก 1 เครื่อง รวมเป็น 8 เครื่อง นับว่านายทหารทั้ง 3 ท่านเป็นนักบินชุดแรกของไทย 

 

 รูปภาพ : เครื่องบินแบบเบรเกต์ (Brequẻt) รัฐบาลสั่งซื้อจากฝรั่งเศสรุ่นแรก พ.ศ. 2455 - 2456 

 

 รูปภาพ : เครื่องบินแบบนิเออปอร์ท (Nieuport) รัฐบาลสั่งซื้อชุดแรก พ.ศ. 2455 - 2456 

 หลังจากนายทหารทั้ง 3 ท่านส าเร็จวิชาการบินได้เดินทางกลับประเทศไทย กระทรวงกลาโหมได้เริ่มงาน
กิจการการบินข้ึน โดยจัดตั้ง “แผนกการบิน” ข้ึนอยู่ในบังคับบัญชาของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพชร์
อัครโยธิน จเรการช่างทหารบก และสร้างโรงเก็บเครื่องบินช่ัวคราวข้ึนที่ต าบลปทุมวัน (สนามราชกรีฑาสโมสร) 
โดยที่นายทหารทั้ง 3 ท่านน้ีท าหน้าที่ทั้งนักบินและช่างเครื่องบินด้วย 
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 รูปภาพ : การจัดต้ังแผนกการบิน ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2456 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2457 

 หลังจากแผนกการบินได้จัดตั้งข้ึนเป็นเวลาหนึ่งปี พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต เสนาบดี
กระทรวงกลาโหม ได้ก าหนดการย้ายแผนกการบินจากปทุมวันไปตั้งที่ตั้งดอนเมือง เพราะสถานที่ตั้งเดิมคับแคบไม่สะดวก
ในการสร้างโรงเก็บเครื่องบินและการขยายสนามบิน นอกจากนี้สนามบินเดิมยังเป็นที่ลุ่ม และไม่เหมาะสมกับ
ทิศทางลมประจ าถ่ิน จึงย้ายที่ตั้งไปยังต าบลดอนเมืองซึ่งอยู่ทางทิศเหนือไป 24 กิโลเมตร เหมาะสมในการสร้าง
สนามบินเพราะเป็นที่ดอน น้ าไม่ท่วม และเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญด้วย 

 

 รูปภาพ : พ.ศ. 2457 กระทรวงกลาโหมเริ่มก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ณ ที่ตั้งต าบลดอนเมือง 

 ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 กระทรวงกลาโหมได้มีค าสั่งให้จัดตั้งแผนกการบินเป็น “กองบินทหารบก” 
และย้ายนายทหาร 3 ท่าน มาเป็นผู้บังคับการกองบิน และผู้ช่วยผู้บังคับการกองบิน  
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 รูปภาพ : การจัดกองบินทหารบก 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2461 

 ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2458 ได้มีค าสั่งกระทรวงกลาโหม ให้บรรจุบุคคลเข้าเป็นศิษย์การบิน  
ช้ันปฐมชุดแรก จ านวน 8 คน ซึ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตรทั้งหมด  

 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2457 เกิดสงครามโลกครั้งที่  1 ข้ึนระหว่างมหาอ านาจกลาง เยอรมนี 
ออสเตรเลีย - ฮังการี กับประเทศฝ่าสัมพันธมิตร อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย  ในระยะเริ่มตันสงคราม 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงด าเนินพระบรมราโชบายเป็นกลาง ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2460 ทรงตัดสิน
พระทัยประกาศสงครามกับเยอรมนี และออสเตรีย - ฮังการี เมื่อ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 จึงมีการประกาศเรียก
พลทหารอาสาส าหรับกองบินและกองยานยนต์ทหารบก เพื่อเข้าร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสมรภูมิยุโรป 

      

 รูปภาพ : การจัดทหารเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ณ สมรภูมิทวีปยุโรป 

กระทรวงกลาโหม 

เสนาธิการทหารบก 

กองบินทหารบก 

กองบิน โรงเรียนการบิน 

 

จเรทหารช่าง 

โรงงาน 
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 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ยุติลง รัฐบาลฝรั่งเศสจัดให้ทหาร
ฝ่ายสัมพันธมิตรเดินสวนสนามฉลองชัยชนะในกรุงปารีส และได้เชิญกองทหารไทยเข้าร่วมการสวนสนาม ด้วย 
จ านวน 1 กองร้อย รวมทหารไทย 138 คน เดินผ่านประตูชัยกรุงปารีส วันที ่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 
ได้รับเชิญร่วมสวนสนามในกรุงลอนดอน วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 ได้รับเชิญร่วมสวนสนามในกรุงบรัสเซลล์ 
ประเทศเบลเยียม 

 ผลที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 คือ การได้รับการยอมรับจากอารยประเทศ 
การได้รับเงินค่าปฏิกรรมสงคราม การยกเลิกสนธิสัญญาต่าง ๆ  ที่เสียเปรียบ และการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสันนิบาตชาติ 
นอกจากนี้แล้วยังเกิดการปรับเปลี่ยนของกิจการของกองบินทหารบกข้ึน โดยกระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเห็นสมควร
ที่จะตั้งกรมส าหรับอ านวยการในด้านการบินข้ึน จึงได้มีค าสั่ง ที่ 218/27941 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2461 ให้ตั้ง 
“กรมอากาศยานทหารบก” โดยรวมกองบินทหารบกซึ่งมีอยู่แล้วเข้าไว้ในกรมใหม่นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 รูปภาพ : โครงสร้างการจัดกรมอากาศยานทหารบก 15 มีนาคม พ.ศ. 2461 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464 

  

 

กระทรวงกลาโหม 

เสนาธิการทหารบก 

กรมอากาศยานทหารบก 

โรงเรียนการบินทหารบก กองบินทหารบก โรงงานของกรมอากาศยานทหารบก 

 

กองบินใหญ่ทหารบกที่ 1 
(กองบินขับไล่) 

กองบินใหญ่ทหารบกที่ 2 
(กองบินตรวจการณ์) 

กองบินใหญ่ทหารบกที่ 3 
(กองบินทิ้งระเบิด) 
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 ต่อมาเนื ่องด้วยกระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเห็นว่า ก าลังทางอากาศมิได้เป็นก าลังเฉพาะใน
ด้านยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อกิจการด้านอื่น ๆ เช่น การพาณิชย์ และการคมนาคม 
จึงได้มีค าสั่งกระทรวงกลาโหม (ส าหรับทหารบก) ที ่ 139/17891 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2464 ให้แก้ไข 
“กรมอากาศยานทหารบก” และ “กองบินใหญ่ทหารบก” เป็น “กรมอากาศยาน” และ “กองบินใหญ่” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปภาพ : โครงสร้างการจัดกรมอากาศยานตั้งแต ่19 เมษายน พ.ศ. 2465 - เมษายน พ.ศ. 2469 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กรมอากาศยานเป็น
กรมข้ึนตรงต่อเสนาบดีกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2469 นับเป็นครั้งแรกที่ก าลังทางอากาศ  
ถูกแยกออกจากทหารบก 

 

 

 

 

กระทรวงกลาโหม 

เสนาธิการทหารบก 

กรมอากาศยาน 

กองโรงเรียนการบินเบื้องต้น กองโรงงานกรมอากาศยาน 

 

กองบินใหญ่ที่ 1 
(ประจวบคีรีขันธ์) 

กองบินใหญ่ที่ 2 
(ดอนเมือง) 

กองบินใหญ่ที่ 3 
(นครราชสีมา) 
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 รูปภาพ : โครงสร้างการจัดกรมอากาศยานตั้งแต ่13 สิงหาคม พ.ศ. 2469 - เมษายน พ.ศ. 2478  

 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร์ ใน พ.ศ. 2475 จึงมีการเปลี่ยนแปลงกรมอากาศยาน
โดยยกฐานะเป็น “กรมทหารอากาศ” ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2477 ซึ่งตราไว้ 
ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2478 การแบ่งส่วนราชการของกรมทหารอากาศ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.จัดหน่วยย่อยใน
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2477 ซึ่งตราไว้ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2477 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงกลาโหม 

กรมอากาศยาน 

กองโรงเรียนการบินที่ 1 กองโรงงานกรมอากาศยาน 

 

กองโรงเรียนการบินที่ 2 

 

กองบินใหญ่ที่ 1 
(ลพบุรี) 

กองบินใหญ่ที่ 2 
 

กองบินน้อยที่ 1 
(ดอนเมือง) 

 

กองบินน้อยที่ 2 
(นครราชสีมา) 
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 รูปภาพ : โครงสร้างการจัดกรมทหารอากาศตั้งแต ่12 เมษายน พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2479 

 ใน พ.ศ. 2479 หลังจากมีการจัดต้ังกรมทหารอากาศเป็นหน่วยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม ได้มีการออก
พระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. 2479 โดยก าหนดให้มียศทหารทั้ง ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ตราไว้ 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2479 จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบทหารอากาศ
จากสีกากีแกมเขียวเป็นสีเทา ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยเครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2478 ตราไว้ ณ 
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2478 และได้มีกฎกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ พ.ศ. 2479 ให้ไว้ ณ 
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 ทหารอากาศจึงใช้เครื่องแบบสีเทาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงกลาโหม 

กรมทหารอากาศ 

กองเสนารักษ์ กองโรงงานกรมทหารอากาศ 

 

กองน้อยที่ 1 
(ดอนเมือง) 

 

แผนกสมุห์บัญชี 
 

กองน้อยที่ 2 
(ดอนเมือง) 

กองน้อยที่ 3 
(นครราชสีมา) 

กองน้อยที่ 4 
(ลพบุรี) 

กองน้อยที่ 5 
(ประจวบคีรีขันธ์) 
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 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2480 กระทรวงกลาโหมได้ยกฐานะกรมทหารอากาศเป็น “กองทัพอากาศ” 
ข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2479 ตราไว้ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2480 และในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2480 มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้ นาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฏ์ (มุนี มหาสันทนะ) เจ้ากรมทหารอากาศ เป็นผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ (คนแรก)  

 เมื่อได้ยกฐานะกรมทหารอากาศข้ึนเป็นกองทัพอากาศแล้ว ได้มีการปรับปรุงการจัดส่วนราชการใน
กองทัพอากาศ ตาม พ.ร.ฎ.การจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2480 ตราไว้ ณ วันที่ 10 เมษายน 
พ.ศ. 2480  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ : โครงสร้างการจัดและอัตรา ทอ. พ.ศ. 2480 

กระทรวงกลาโหม 

กองทัพอากาศ 

กรมเสนาธิการ แผนกสมุห์บัญชี กรมโรงงานทหารอากาศ 
และวางแผนก 

กองเสนารักษ์ 

แผนกที่ ๑ 

แผนกที่ ๒ 

แผนกที่ ๓ 

แผนกที่ ๔ 

แหล่งสมาคม (สโมสร) 

กองบินน้อยที่ ๑ กองบินน้อยที่ ๒ กองบินน้อยที่ ๓ กองบินน้อยที่ ๔ กองบินน้อยที่ ๕ 
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 ใน พ.ศ. 2481 ได้มีการปรับปรุงการจัดส่วนราชการกองทัพอากาศ โดยเพิ่มแผนกโรงเรียน แผนกอาวุธ 
กองโรงเรียนการบิน ข้ึนในกรมเสนาธิการ และได้มีการก าหนดเครื่องหมายประจ ากองบินและฝูงบินข้ึน เพื่อให้เข้าใจ
และทราบว่าเครื่องบินน้ันเป็นเครื่องบินสังกัดกองบินใด และฝูงบินที่เท่าใด ดังนี้ 
 - กองโรงเรียนการบิน เป็นรูปดวงประทีปสีด า เปลวเพลิงสีส้มอยู่ภายในรูปกงจักรสีขาว และปีกสีด า
อยู่สองข้างรูปจักรสีส้ม 
 - กองบินน้อยที่ 1 เป็นรูปสุครีพ 
 - กองบินน้อยที่ 2 เป็นรูปองคต 
 - กองบินน้อยที่ 3 เป็นรูปนิลพัท 
 - กองบินน้อยที่ 4 เป็นรูปหนุมาน 
 - กองบินน้อยที่ 5 เป็นรูปชามภูราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ : โครงสร้างการจัดและอัตรา ทอ. พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2482 

กองทัพอากาศ 

กองบงัคับการ 

กรมเสนาธิการ แผนกสมุห์บัญชี กรมโรงงานทหารอากาศ 
และวางแผนก 

กองเสนารักษ์ 

แผนกที่ ๑ 

แผนกที่ ๒ 

แผนกที่ ๓ 

แผนกที่ ๔ 

กองบินน้อยที่ ๑ กองบินน้อยที่ ๒ กองบินน้อยที่ ๓ กองบินน้อยที่ ๔ กองบินน้อยที่ ๕ 

แผนกโรงเรียน 

แผนกอาวุธ 

กองโรงเรียนการบิน 
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 การปรับปรุงกองทัพอากาศภายหลังจากสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลงเมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2488 
ซึ่งไทยได้รับการยอมรับจากฝ่ายสัมพันธมิตรว่าได้ให้การสนับสนุนในการเอาชนะกองทัพญี่ปุ่น กองทัพอากาศ 
ได้รวมก าลังทางอากาศและเตรียมก าลังพลเพื่อเตรียมรบกับกองทัพญี่ปุ่น ท าให้กองทัพอากาศได้รับการสนับสนุน 
การปรับปรุงหน่วยก าลงัรบ เช่น การจัดซื้อเครื่องบินเพิ่มเติมจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมรกิา การจัดซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันสนามบิน รวมถึงการปรับปรุงด้านการสื่อสาร การศึกษา การขนส่ง การช่างโยธา 
การส่งก าลังบ ารุง การแพทย์ และการสวัสดิการ เป็นต้น  

 ใน พ.ศ. 2491 ได้มีการจัดส่วนราชการในกองทัพอากาศใหม่ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.การจัดวางระเบียบ
ราชการกองทัพอากาศในกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2491 โดยก าหนดส่วนราชการ ดังนี้ 
 1.  กรมเสนาธิการทหารอากาศ 

 2.  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 3.  กรมสื่อสารทหารอากาศ 

 4.  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

 5.  กรมพลาธิการทหารอากาศ 

 6.  กรมการเงินทหารอากาศ 

 7.  กรมการบินพลเรือน 

 8.  กรมช่างอากาศ 

 9.  กรมแพทย์ทหารอากาศ 

 10.  กองบินรบ 

 11.  กรมอากาศโยธิน 
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รูปภาพ : โครงสร้างการจัดและอัตรา ทอ. พ.ศ.2491 

 การปรับปรุงกองทัพอากาศเข้าสู่ยุคใหม่ ในสมัย พลอากาศโท ฟื้น รณนภากาศ  ฤทธาคนี ขณะด ารง
ต าแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2496 กองทัพอากาศได้จัดซื้อเครื่องบินเพื่อใช้ในภารกิจ 
การฝึกเพิม่เติม คือ ฝ.8 (T-6) และ ฝ.9 (Chipmunk) เครื่องบินขับไล ่ข.14 (Spitfire) เฮลิคอปเตอรแ์บบ ฮ.1 (Sikorsky) 
และได้รับเครื่องบินตามความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางการทหารจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา คือ เครื่องบินขับไล่ 
ข.15 (Bearcat) เครื่องบินโจมตี จ.3 (Helldiver) นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงหน่วยงานที่ส าคัญได้แก่ การจัดต้ัง
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 การจัดตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เมื่อ พ.ศ. 2492 
การจัดตั้งกองบินน้อยที่ 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อ พ.ศ. 2492 การจัดต้ังโรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อ พ.ศ. 2493 
และการรับโอนกองบินทหารเรือ ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี มาข้ึนอยู่กับกองทัพอากาศและเปลี่ยนช่ือเป็น “กองบินน้อยที่ 7” 
เมื่อ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 เป็นต้น 

 

กองทัพอากาศ 

กรมเสนาธิการทหารอากาศ 

แผนกกลาง 

 
รร.เสนาธิการ 
ทหารอากาศ 

กรมจเร 
ทหารอากาศ 

กรมพลาธิการ
ทหารอากาศ 

กรมแพทย์ 
ทหารอากาศ 

กรมการเงิน 
ทหารอากาศ 

กรมการบิน 
พลเรือน 

สโมสร 
ทหารอากาศ 

กองบินรบ กรมอากาศโยธิน 

กองบินภาค 
1,2,3 

 

แผนกที่ 1 

แผนกที่ 2 

 
แผนกที่ 3 

แผนกที่ 4 

กองบินล าเลียง 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

กรมช่างอากาศ 

กรมสื่อสารทหารอากาศ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
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รูปภาพ : โครงสร้างการจัดและอัตรา ทอ. พ.ศ. 2495 

 การจัดกองทัพอากาศใน พ.ศ. 2495 ได้มีการปรับปรุงตาม พ.ร.ฎ.จัดวางระเบียบกองทัพอากาศ  
ในกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2495 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2495 โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 -  ส่วนกลาง มี 3 ฝ่าย ประกอบด้วย 
   -  ฝ่ายอ านวยการ ได้แก่ กรมเสนาธิการทหารอากาศ (หน้าที่เสนาธิการ ได้แก่ กพ.ทอ., ขว.ทอ., 
ยก.ทอ. และ กบ.ทอ.) (หน้าที่ธุรการ ได้แก่ สบ.ทอ.) 
   -  ฝ่ายเทคนิค ได้แก่ กรมพลาธิการทหารอากาศ (กรมการบ ารุงทหารอากาศ, กรมช่างโยธา
ทหารอากาศ และกรมพาหนะทหารอากาศ) กรมแพทย์ทหารอากาศ, กรมเทคนิคทหารอากาศ (กรมช่างอากาศ, 
กรมสื่อสารทหารอากาศ และกรมสรรพาวุธทหารอากาศ) 
   -  ฝ่ายกิจการพิเศษ ได้แก่ กรมการเงินทหารอากาศ และกรมการบินพลเรือน 
 -  ส่วนการศึกษา ได้แก่ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ, โรงเรียน
นายทหารนักบิน, โรงเรียนนายเรืออากาศ, กองโรงเรียนจ่าอากาศ และกองโรงเรียนการบิน) 

กองทัพอากาศ 

กรมเสนาธิการทหารอากาศ 

กองบัญชาการ 

ส านักงานทูต 
ฝ่ายทหารอากาศ 

 กรมจเร 
ทหารอากาศ 

กรมสารบรรณ 
ทหารอากาศ 

กรมพลาธิการ
ทหารอากาศ 

กรมแพทย์ 
ทหารอากาศ 

กรมการเงิน 
ทหารอากาศ 

กรมการบิน 
พลเรือน 

กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ 

กองบินยุทธการ กรมอากาศโยธิน 

กองบินน้อยที่ 
1,2,3,4,5,6,7 

 

กรมก าลังพล
ทหารอากาศ 

กรมข่าว 
ทหารอากาศ 

 กรมยุทธการ
ทหารอากาศ 

กรมส่งก าลังบ ารุง 
ทหารอากาศ 

ส านักผู้บังคับทหาร
อากาศดอนเมือง 

กรมเทคนิคทหารอากาศ 
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 -  ส่วนก าลังรบ ได้แก่ กองบินยุทธการ (กองบินน้อยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และส านักงานผู้บังคับ
ทหารอากาศดอนเมือง) กรมอากาศโยธิน  

 การจัดกองทัพอากาศใน พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2505 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกองทัพอากาศใหม่ 
เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.จัดระเบียบราชการกองทัพอากาศในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2498 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2498 โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน คือ 
 -  กองบัญชาการกองทัพอากาศ ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการกองทัพอากาศ, กรมสารบรรณ
ทหารอากาศ, กรมก าลังพลทหารอากาศ, กรมข่าวทหารอากาศ, กรมยุทธการทหารอากาศ, กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
และกรมจเรทหารอากาศ 
 -  ส่วนก าลังรบ ประกอบด้วย กองบินยุทธการ และกรมอากาศโยธิน 
 -  ส่วนยุทธบริการ ประกอบด้วย กรมพลาธิการทหารอากาศ, กรมช่างโยธาทหารอากาศ, กรมขนส่ง
ทหารอากาศ, กรมช่างอากาศ, กรมสื่อสารทหารอากาศ, กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และกรมแพทย์ทหารอากาศ 
 -  ส่วนการศึกษา ประกอบด้วย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และกองโรงเรียนการบิน 
 -  ส่วนกิจการพิเศษ ประกอบด้วย กรมการเงินทหารอากาศ, กรมการบินพลเรือน และกรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ 

 ใน พ.ศ. 2498 กองทัพอากาศได้เริ่มใช้เครื่องบินไอพ่นครั้งแรกคือ ฝ.11 (T-33) และ ตฝ.11 (RT-33) 
ตามโครงการช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐอเมริกา  

 

รูปภาพ : เครื่องบินไอพ่นแบบแรกของกองทัพอากาศ ฝ.11 (T-33) และ ตฝ.11 (RT-33) หรือทีเ่รียกว่า T-Bird 
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รูปภาพ : โครงสร้างการจัดและอัตรา ทอ. พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2505 

 การจัดส่วนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2520 ซึ่งในระหว่างช่วงเวลานี้กองทัพอากาศ
ได้มีบทบาทในการสนับสนุนก าลังทางอากาศ เช่น การปฏิบัติการช่วยรบในสงครามเวียดนาม การสนับสนุน  
การวางก าลังของสหรัฐอเมริกา การปฏิบัติการในประเทศลาว และเขมร รวมถึงการจัดก าลังกองทัพอากาศใน  
การป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ใน พ.ศ. 2505 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกองทัพอากาศ 
เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการ และก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2505 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กรฎาคม พ.ศ. 2505 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 22 ส่วน คือ 
 ส่วนบัญชาการ  ได้แก่ส่วนราชการที่ท าหน้าที่เสนอความเห็นและช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการ
วางแผนและนโยบาย ตลอดจนการท าและออกค าสั่งให้เป็นไปตามแผนและนโยบายนั้น ๆ แล้วก ากับการให้เป็นไปตาม
ค าสั่งอย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
 (1)  ส านักงานเลขานุการกองทัพอากาศ 
 (2)  กรมสารบรรณทหารอากาศ 
 (3)  กรมก าลังพลทหารอากาศ 

กองทัพอากาศ 

สลก.ทอ. กพ.ทอ. สบ.ทอ. จร.ทอ. ขว.ทอ. ยก.ทอ. กบ.ทอ. 

กองบินยุทธการ กรมอากาศโยธิน 

พธ.ทอ. ชอ. ขส.ทอ. ชย.ทอ. ส.ทอ. สพ.ทอ. พอ. 

ยศ.ทอ. โรงเรียนการบิน 

กง.ทอ. สก.ทอ. 

กรมการบินพลเรือน 
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 (4)  กรมข่าวทหารอากาศ 
 (5)  กรมยุทธการทหารอากาศ 
 (6)  กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
 (7)  กรมจเรทหารอากาศ 
 (8)  กรมการเงินทหารอากาศ 
 ส่วนก าลังรบ  ได้แก่ส่วนราชการที่มีหน้าที่เตรียมก าลังรบ อ านวยการฝึกและอบรมหน่วยในบังคับ
บัญชาให้มีสมรรถภาพและอยู่ในฐานะพร้อมรบเสมอ ประกอบด้วย 
 (9)  กองบินยุทธการ 
 (10)  กรมอากาศโยธิน 
 ส่วนยุทธบริการ  ได้แก่ส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบ ารุงทัพแก่ก าลังพลทุกส่วน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในส่วนก าลังรบ กับมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในกิจการฝ่ายยุทธบริการ แนะน าฝ่ายยุทธบริการแก่
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการอื่น ๆ อ านวยการแนะน าและก ากับการในสายงานของตน ประกอบด้วย 
 (11)  กรมช่างอากาศ 
 (12)  กรมสื่อสารทหารอากาศ 
 (13)  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
 (14)  กรมพลาธิการทหารอากาศ 
 (15)  กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
 (16)  กรมขนส่งทหารอากาศ 
 (17)  กรมแพทย์ทหารอากาศ 
 ส่วนการศึกษา  ได้แก่ ส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม รวบรวมค้นคว้า 
ปรับปรุง แก้ไข แนวสอนและหลักสูตรต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกองทัพอากาศ เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถข้าราชการกองทัพอากาศ ประกอบด้วย 
 (18)  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
 (19)  โรงเรียนการบิน 
 ส่วนกิจการพิเศษ  ได้แก่ ส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้การสนับสนุน ร่วมมือให้ก าลังทุกส่วน
ปฏิบัติการได้ โดยเฉพาะก าลังรบ แนะน ากิจการพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ประกอบด้วย 
 (20)  กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
 (21)  กรมการบินพลเรือน 
 (22)  ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 
 การจัดที่มีความแตกต่างไปจาก พ.ศ. 2498 คือ เปลี่ยนช่ือ กองโรงเรียนการบิน เป็น โรงเรียนการบิน 
เพิ่มส่วนราชการอีก 1 ส่วนคือ ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 
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รูปภาพ : โครงสร้างการจัดและอัตรา ทอ. พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2520 

 การจัดส่วนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ. 2520 กองทัพอากาศได้ปรับปรุงการจัดกองทัพอากาศใหม่ 
เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2520 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2520 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2520 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2520 การปรับปรุงการจัดกองทัพอากาศครั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงคือ การยุบเลิกกองบินยุทธการ โดยให้กองบินต่าง ๆ 
เป็นส่วนราชการข้ึนตรงต่อกองทัพอากาศ และเพิ่มส่วนราชการข้ึนอีก 2 หน่วย คือ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
และกรมการภาพถ่ายทางอากาศ 
 ความมุ่งหมายในการยุบเลิกกองบินยุทธการในเวลาน้ัน คือ เพื่อขจัดปัญหาการซ้ าซ้อนงาน ความล่าช้า
ในการสั่งการ เมื่อปรับปรุงแล้วท าให้มีเอกภาพในการบังคับบัญชา รวดเร็วคล่องตัวในการปฏิบัติการทางยุทธวิ ธี 
และมีการจัดวางกองบินและฝูงบินข้ึนมาใหม่ ตามแนวคิดทางยุทธการประกอบด้วย 9 กองบิน 
 -  กองบิน 1, 2, 4 และ 6 เป็นกองบินซึ่งมีประกอบก าลังฝูงบินมากกว่า 1 ฝูงบิน และยกเลิกกองบิน 3 
(ฝูงบินเฮลิคอปเตอร์) ไปรวมกับกองบิน 2 
 -  กองบิน 21, 23, 41, 53 และ 71 เป็นกองบินซึ่งการประกอบก าลังฝูงบิน 1 ฝูงบิน 

กองทัพอากาศ 

สลก.ทอ. กพ.ทอ. สบ.ทอ. จร.ทอ. ขว.ทอ. ยก.ทอ. กบ.ทอ. 

กองบินยุทธการ กรมอากาศโยธิน 

พธ.ทอ. ชอ. ขส.ทอ. ชย.ทอ. ส.ทอ. สพ.ทอ. พอ. 

ยศ.ทอ. โรงเรียนการบิน 

สน.ผบ.ดม. สก.ทอ. 

กรมการบินพลเรือน 

กง.ทอ. 
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 ในปลายปี พ.ศ. 2521 กองทัพอากาศได้ปรับปรุงการจัดกองทัพอากาศใหม่ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วน
ราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521 
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 การปรับปรุงกองทัพอากาศครั้งนี้ ได้เพิ่มส่วนราชการข้ึนอีก 1 หน่วย คือ 
ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ โดยจัดอยู่ในส่วนบัญชาการ และให้กรมการเงินทหารอากาศซึ่งเดิมอยู่ส่วนบัญชาการ 
ไปเป็นส่วนราชการในส่วนกิจการพิเศษ 
 การยุบเลิกกรมการบินพลเรือน ซึ่งเดิมเป็นส่วนราชการที่จัดอยู่ในส่วนกิจการพิเศษ มีหน้าที่ควบคุม
การเดินอากาศฝ่ายพลเรือน ประสานการบินพลเรือนกับการบินทหาร และควบคุมกิจการของท่าอากาศยานกรุงเทพ 
ต่อมารัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อดูแลกิจการท่าอากาศยานกรุงเทพและควบคุมการเดินอากาศฝ่ายพลเรือน 
จึงให้จัดตั้ง “การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” ตาม พ.ร.บ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 กรมการบินพลเรือนจึงต้องยุบเลิกและมีการปรับโอนข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ไปปฏิบัติงานในการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ
กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2524) 
 การรวมส านักผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองเข้าในกรมอากาศโยธิน เพื่อปรับปรุงก าลังภาคพื้นให้มี
ความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้ าที่
ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2524 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 
พ.ศ. 2524  
 นอกจากนี้ยังมีการจัดต้ังหน่วยงานข้ึนมาใหม่ เพื่อรองรับภารกิจของกองทัพอากาศ ได้แก่ การจัดต้ัง
ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ เพื่อรองรับงานด้านการวิจัยและพัฒนาโดยตรง ทั้งนี้ 
เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด 
กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2525  การจัดตั้งสถาบันวิชาการทหารอากาศ
ช้ันสูง เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาของกองทัพอากาศ ซึ่งแบ่งเป็นโรงเรียนหลักช้ันต้น และโรงเรียนหลักข้ันปลาย 
โดยจัดเป็นส่วนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศ ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ
กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2524 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2524  
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รูปภาพ : โครงสร้างการจัดและอัตรา ทอ. พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2525 

 การย้ายที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพอากาศจากฝั่งตะวันตก ไปยังฝั่งตะวันออกของสนามบินดอนเมือง 
เพื่อให้กิจการบินพาณิชย์ปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานกรุงเทพ เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์สากลระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2526 และท าพิธีเปิดกองบัญชาการใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 
27 มีนาคม พ.ศ. 2526  

 

 

 

กองทัพอากาศ 

สลก.ทอ. กพ.ทอ. สบ.ทอ. จร.ทอ. ขว.ทอ. ยก.ทอ. กบ.ทอ. 

กองบิน 1,2,4,6,21,23,41,53,71 คปอ. 

ยศ.ทอ. 

สปช.ทอ. กร.ทอ. 

กรมอากาศโยธิน 

ชอ. ขส.ทอ. ส.ทอ. สพ.ทอ. ชย.ทอ. พอ. ลวอ. พธ.ทอ. อท.ทอ. 

สอส. รร.นอ. รร.การบิน 

สก.ทอ. กง.ทอ. ศวอ.ทอ. สตช.ทอ. 

20 



 การจัดอัตรากองทัพอากาศ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2538 ได้พัฒนาการจัดให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยีของก าลังทางอากาศ เพื่อให้มีความเหมาะสมรองรับการปฏิบัติภารกิจโดยจัดหน่วยก าลังทางอากาศ 
และหน่วยควบคุมการปฏิบัติทางอากาศใหม่ รวมทั้งได้พัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์รองรับเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ : โครงสร้างการจัดและอัตรา ทอ. พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2538 

 

 

 

กองทัพอากาศ 

สลก.ทอ. กพ.ทอ. สบ.ทอ. จร.ทอ. ขว.ทอ. ยก.ทอ. กบ.ทอ. 

กองบิน 1,2,4,6,21,23,41,46,53,56,71 

คปอ. 

ยศ.ทอ. 

สปช.ทอ. กร.ทอ. 

กรมอากาศโยธิน 

ชอ. ขส.ทอ. ส.ทอ. สพ.ทอ. ชย.ทอ. พอ. ลวอ. พธ.ทอ. อท.ทอ. 

สอส. รร.นอ. รร.การบิน 

สก.ทอ. กง.ทอ. ศวอ.ทอ. สตช.ทอ. 

กองพลบินที่ 1,2,3,4 

21 



 การจัดอัตรากองทัพอากาศ พ.ศ. 2539 (อัตรา ทอ.39) เพื่อให้ส่วนราชการเป็นไปตามหลักการจัดหน่วย 
สอดคล้องกับภารกิจและภาระงาน รวมทั้ง การแบ่งความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจัดต้ังหน่วยบัญชาการที่มีหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติด้านการบินและด้านยุทธการ ด้านยุทธบริการ และด้านการฝึกศึกษา จึงได้ขอแก้ไขปรับปรุง 
พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศใหม่ เพื่อลดช่วงการควบคุมให้มีความเหมาะสม 
สามารถก ากับดูแล และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดส่วนราชการข้ึนตรงจากเดิม 32 ส่วนราชการ 
เหลือเพียง 17 ส่วนราชการ ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ 
กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2538 ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2538 และค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) 
ที่ 177/39 ลง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ มีการจัดส่วนราชการ ดังนี้ 

 ส่วนบัญชาการ ประกอบด้วย 9 ส่วนราชการ 
 (1)  ส านักงานเลขานุการกองทัพอากาศ 
 (2)  กรมสารบรรณทหารอากาศ 
 (3)  กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 (4)  กรมข่าวทหารอากาศ 
 (5)  กรมยุทธการทหารอากาศ 
 (6)  กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
 (7)  ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 
 (8)  กรมจเรทหารอากาศ 
 (9)  ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ 
 ส่วนก าลังรบ ประกอบด้วย 1 ส่วนราชการ 
 (10)  กองบัญชาการยุทธทางอากาศ มีหน่วยข้ึนตรง 7 หน่วย 
   -  กองพลบินที่ 1, 2, 3, 4 
   -  โรงเรียนการบิน 
   -  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
   -  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
 ส่วนยุทธบริการ ประกอบด้วย 1 ส่วนราชการ 
 (11)  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ มีหน่วยข้ึนตรง 10 หน่วย 
   -  ศูนย์ส่งก าลังบ ารุง 
   -  กรมช่างอากาศ 
   -  กรมสื่อสารทหารอากาศ 
  -  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
  -  กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 
  -  กรมลาดตระเวนทางอากาศ 
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สลก.ทอ. ยก.ทอ. สบ.ทอ. กพ.ทอ. กบ.ทอ. สปช.ทอ. จร.ทอ. ขว.ทอ. สท.ทอ. 

  -  กรมแพทย์ทหารอากาศ 
   -  กรมพลาธิการทหารอากาศ 
   -  กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
   -  กรมขนส่งทหารอากาศ 
 ส่วนการศึกษา ประกอบด้วย 1 ส่วนราชการ 
 (12)  กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ มีหน่วยข้ึนตรง 3 หน่วย 
   -  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
   -  สถาบันวิชาการทหารอากาศช้ันสูง 
   -  โรงเรียนนายเรืออากาศ 
 ส่วนกิจการพิเศษ ประกอบด้วย 5 ส่วนราชการ 
 (13)  กรมการเงินทหารอากาศ 
 (14)  กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
 (15)  ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ 
 (16)  ส านักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ 
 (17)  ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทัพอากาศ 

สก.ทอ. กง.ทอ. สน.ผบ.ดม. 

พล.บ. รร.การบิน คปอ. อย. 

กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 

ศกบ. ส.ทอ. อท.ทอ. พอ. ชย.ทอ. 

ชอ. สพ.ทอ. ลวอ. พธ.ทอ. ขส.ทอ. กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ 

ยศ.ทอ. สอส. รร.นอ. 

สตช.ทอ. ศวอ.ทอ. 

กองบัญชาการยุทธทางอากาศ 
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การจัดอัตรากองทัพอากาศ พ.ศ. 2552 (อัตรา ทอ.52) เพื่อแก้ไขปรับปรุงอัตรากองทัพอากาศ 
รองรับ พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 และสอดคล้องตามแผนแม่บทการปรับปรุงโครงสร้าง กห. พ.ศ.2550 โดยการปรับยุบ 
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ และกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ 
และเพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยระดับ กห. และ บก.ทท. มีการจัดส่วนราชการ ดังนี้ 

 ส่วนบัญชาการ ประกอบด้วย 14 ส่วนราชการ 
 (1)  ส านักงานเลขานุการกองทัพอากาศ 
 (2)  กรมสารบรรณทหารอากาศ 
 (3)  กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 (4)  กรมข่าวทหารอากาศ 
 (5)  กรมยุทธการทหารอากาศ 
 (6)  กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
 (7)  กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
 (8)  กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
 (9)  ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 
 (10)  กรมการเงินทหารอากาศ 
 (11)  กรมจเรทหารอากาศ 
 (12)  ส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 
 (13)  ส านักงานนิรภัยทหารอากาศ 
 (14)  ส านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ 
 ส่วนก าลังรบ ประกอบด้วย 14 ส่วนราชการ 
 (15 - 25)  กองบิน 1, 2, 4, 5, 6, 7, 21, 23, 41, 46, 56  
 (26)  โรงเรียนการบิน 
 (27)  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
 (28)  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
 ส่วนส่งก าลังบ ารุง ประกอบด้วย 7 ส่วนราชการ 
 (29)  กรมช่างอากาศ 
 (30)  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 
 (31)  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
 (32)  กรมแพทย์ทหารอากาศ 
 (33)  กรมพลาธิการทหารอากาศ 
 (34)  กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
 (35)  กรมขนส่งทหารอากาศ 
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 ส่วนการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วนราชการ 
 (36)  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
 (37)  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
 ส่วนกิจการพิเศษ ประกอบด้วย 4 ส่วนราชการ 
 (38)  กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
 (39)  ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
 (40)  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
 (41)  ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  การจัดตั้งศูนย์ไซเบอรก์องทัพอากาศ (ศซบ.ทอ.) และศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ (ศปอว.ทอ.) 
ตามค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๐๙/๖๒ ลง ๙ ส.ค.๖๒ เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๙๒)  
มผีลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๒ 
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กองทัพอากาศ 

ยก.ทอ. กพ.ทอ. กร.ทอ. ทสส.ทอ. ขว.ทอ. ทสส.ทอ. 

สบ.ทอ. กง.ทอ. จร.ทอ. สตน.ทอ. สนภ.ทอ. สธน.ทอ. ศซบ.ทอ. สปช.ทอ. 

11 กองบิน รร.การบิน คปอ. อย. 

สพ.ทอ. ชอ. พอ. พธ.ทอ. สอ.ทอ. ชย.ทอ. ขส.ทอ. 

ยศ.ทอ. รร.นนก. 

สก.ทอ. ศวอ.ทอ. สวบ.ทอ. สน.ผบ.ดม. 

สลก.ทอ. กบ.ทอ. 

ศปอว.ทอ. 



บทที ่2 

หลักนยิมและการปฏบิตักิารของกองทพัอากาศ 

 ค าว่า "หลักนิยม" (DOCTRINE) มาจากค า "DOCTRINA." ในภาษาลาติน ซึ่งแปลว่า ค าสั่งสอน , 
ค าแนะน า หลักนิยม สืบทอดมาจากรากฐานความเช่ือตามค าสอน ที่สั่งสอนกันมา เคยมีผู้แปล DOCTRINE ว่า ลัทธิ 
หลักค าสั่งสอน อันเป็นความเชื่อและเป็นที่ยอมรับของ  ผู ้คน โดยสาระส าคัญแล้ว หมายถึง "สิ ่งที ่เราเชื่อ" 
(What We Believe) หลักนิยมทางอากาศ หรือ หลักนิยมก าลังทางอากาศ (Air Power Doctrine) เป็นรากเหง้า 
ของ "หลักนิยมกองทัพอากาศ" (Air Force Doctrine) 
 ค าจ ากัดความที่ถูกต้องตรงประเด็นและกะทัดรัดที่สุด คือ “หลักนิยม คือ สิ่งที่เราเช่ือว่าเป็นหนทาง
ที่ดีที่สุดในการท ากิจกรรมใด ๆ” 
 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลงในปี 1918 หลักนิยมการครองอากาศ และสนับสนุนก าลังภาคพื้น
ได้รับการสถาปนาข้ึน โดยบทบาทของก าลังทางอากาศ เช่น การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การสนับสนุน
การขนส่ง การลาดตระเวน การขัดขวาง การช้ีเป้าให้ปืนใหญ่ การค้นหาและช่วยชีวิต เป็นต้น เรื่องราวการบิน
ได้ส่งผลและมีอิทธิพลทางจิตวิทยา และน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของอากาศยานในทุกๆด้าน  

แนวคดินกัทฤษฏกีารใชก้ าลงัทางอากาศ  

      
Giulio Dohet                               Trenchard 

 Giulio Dohet นายทหารบกชาวอิตาลีเป็นผูหนึ่งในการสนับสนุนแนวคิดในเรื่องของก าลังทางอากาศ 
“ไม่มีสิ่งใดจะมาหยุดยั้งหรือต้านทาน การโจมตีของอากาศยานได้ การครองอากาศ จะได้มาจากการท าลาย 
ขุมก าลังทางอากาศของข้าศึก โจมตีเป้าหมายทางพลเรือน เพื่อท าลายขวัญ ก าลังใจในการต่อสู้ของประชาชน” 
Dohet ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดและมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อการสร้างและพัฒนาก าลังทางอากาศ  
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 แนวความคิด ของ Trenchard ผู้บัญชาการคนแรกของกองทัพอากาศอังกฤษ เช่ือว่าภารกิจหลัก
ของก าลังทางอากาศ คือ การท าลายข้าศึกด้วยการทิ้งระเบิดทางอากาศ และไม่ปล่อยให้ข้าศึกใช้ขีดความสามารถ
มาโจมตีต่อฝ่ายเรา ฝูงบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ สามารถเข้าท าลายระบบผลิต และ การติดต่อสื่อสารได้ ต้องด ารง
รักษาระบบส่งก าลังบ ารุงให้รอดพ้นจาก การโจมตีทางอากาศของข้าศึก ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามตัดขาด
การส่งก าลังบ ารุงของข้าศึก 

ทีม่าของหลกันยิมกองทพัอากาศ  
 1.  ประวัติศาสตร์และบทเรียนในอดีต 
 2.  ลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ทหาร 
 3.  วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ค่านิยม และประเพณีของประเทศ 
 4.  ผลประโยชน์ วัตถุประสงค์ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และวัตถุประสงค์ทางทหาร 
 5.  ความเกี่ยวข้องกับการเมือง 
 6.  พันธกรณีของประเทศต่อประชาคมโลก 
 7.  ภัยคุกคาม 
 8.  สถานภาพทางเศรษฐกจิ 
 9.  ขีดความสามารถทางเทคโนโลย ี
 10.  ทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชนในชาติ 

ประเภทของหลกันยิม 
 1.  หลักนิยมมูลฐาน (Foundation Doctrine) เป็นรากฐานของหลักนิยมทั้งหลายมีขอบเขตกว้าง 
ค่อนข้างเป็นนามธรรม ถือเป็นพื้นฐานในการใช้ก าลังทางทหาร มีรากฐานของหลักการสงครามที่ผู้น าใช้เป็นปัจจัย
ในการตัดสินตกลงใจท าสงคราม 
 2.  หลักนิยมสิ่งแวดล้อม (Enviroment Doctrine) คือ หลักนิยมที่รวบรวมความเช่ือเกี่ยวกับการใช้
ก าลังทหารเข้าปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมแต่ละชนิด เช่น พื้นดิน ทะเล อากาศ อวกาศ เป็นต้น  
 3.  หลักนิยมของหน่วย (Organization Doctrine) คือ ความเช่ือพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติของ
หน่วยทหารตามโครงสร้างการจัด ในที่นี้คือ “หลักนิยมกองทัพอากาศ” นั่นเอง เป็นการรวมกันระหว่างหลักนิยม
มูลฐานและหลักนิยมสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางรองรับในการปฏิบัติการในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย 
  3.1  หลักนิยมพื้นฐาน (Basic Doctirne) 
  3.2  หลกันิยมปฏิบัติการ (Operational Doctrine) 
  3.3  หลกันิยมยุทธวิธี (Tactical Doctrine) 
  3.4  หลกันิยมปฏิบัติการร่วม (Joint Doctrine) 
  3.5  หลกันิยมปฏิบัติการผสม (Multinational Doctrine)  
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การพฒันาหลกันยิมกองทพัอากาศ 
 พ.ศ.2523  กองทัพอากาศจัดท าหลักนิยมข้ึนเป็นครัง้แรก จากบทเรียนการใช้ก าลงัในอดีต 
 พ.ศ.2527  ก าหนดหลักนิยมของกองทัพอากาศของคณะท างานสถาบันวิชาการทหารอากาศช้ันสูง 
 พ.ศ.2530  พัฒนาหลักนิยมที่เน้นการปฏิบัติ ประกอบด้วย หลักการและธรรมชาติของก าลังทางอากาศ 
 พ.ศ.2537  ปรับปรุงหลักนิยมขึ้นใหม่ด้วยเหตุผลและความเหมาะสมของสถานการณ์โลก หัวใจส าคัญ
ของหลักนิยม ทอ.37 คือ เอกลักษณ์และข้อพิจารณาที่ส าคัญในการปฏิบัติการทางอากาศที่ว่าต้อง “รวมการควบคุม 
แยกการปฏิบัต”ิ (Centralize Control Decentralize Execution) 
 พ.ศ.2539  ได้มีการพัฒนาหลักนิยม ทอ.ขึ้นอีกครั้งเรียกว่า “หลักนิยม ทอ.39” จากแนวคิด
การท าสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2533 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้ก าลังทางอากาศอย่างเป็นระบบของ
ประเทศพันธมิตร โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา 

หลกันยิมพืน้ฐานก าลงัทางอากาศ 
 สาระส าคัญของหลักนิยมพื้นฐานก าลังทางอากาศ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ธรรมชาติ และคุณลักษณะ
ของก าลังทางอากาศ ประสบการณ์ ประวัติศาสตร์สงครามทางอากาศ สามารถสรุปได้ดังดังนี้ 
 1.  การจัดโครงสร้างก าลังทางอากาศ ต้องมีกองทัพอากาศแยกเป็นอิสระจาก กองทัพบก และ
กองทัพเรือ เพื่อท าสงครามทางอากาศ และสนับสนุนการปฏิบัติการของก าลังทางบกและทางเรือ 
 2.  การใช้ก าลังทางอากาศเหมาะสมอย่างยิ่งในการใช้เชิงรกุ และไม่เหมาะสมในการตัง้รบั 
 3.  การได้มาซึ่งการครองอากาศเป็นล าดับแรก และใช้ก าลังทางอากาศในการขัดขวาง บั่นทอน และท าลาย
ก าลังทหารข้าศึก รวมถึงการปฏิบัติการร่วมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของสงคราม หากปราศจากการครองอากาศแล้ว 
การด าเนินกลยุทธ์ภาคพื้นและทะเล จะกระท าไม่ได้  
 4.  ความมั่นคงของชาติในการป้องกันประเทศ จะได้รับการประกัน เมื่อก าลังทางอากาศชนะ และ
ได้มาซึ่งการครองอากาศ 
 5.  ก าลังทางอากาศถือเป็นมาตรวัดก าลังอ านาจแหง่ชาติ และจะหยุดยั้งก าลังทางอากาศได้ ต้องด้วย
ก าลังทางอากาศที่เหมาะสมเท่านั้น 
 6.  ฐานบินบนบกย่อมได้เปรียบฐานบินลอยน้ า เพราะทนทานต่อการถูกโจมตี และสะดวกในการ
ส่งก าลังบ ารุง 
 7.  รัศมีปฏิบัติการของอากาศยานรบ ย่อมเท่ากับขอบหน้าของยุทธบริเวณ รัฐใดที่มีอากาศยาน
ข้าศึกบินครอบครองน่านฟ้า ย่อมเป็นรัฐที่พร้อมแพ้สงคราม 
 8.  การป้องกันภัยทางอากาศ เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตั้งแต่ยามปกติ ด้วยระบบอาวุธต่อสู้
อากาศยาน และเครื่องบินสกัดกั้น 
 9.  การที่ข้าศึกสูญเสียความสามารถในการใช้ก าลังทางอากาศ จะท าให้ก าลังทางบก ก าลังทางเรือ 
และก าลังทางอากาศของเรามีเสรีในการปฏิบัติ 
 10.  ก าลังทางอากาศมิอาจฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันสั้น หากถูกท าลาย 

28 



 11.  ก าลังทางอากาศคือปัจจัยคุณภาพมาก่อนปริมาณเสมอ ทั้งในแง่ของ เทคโนโลยี ยุทธวิธี 
ยุทโธปกรณ์ และคุณภาพก าลังพล 
 12.  อากาศยานจะต้องแผนแบบมาเพื่อปฏิบัติได้หลากหลายภารกิจ 
 13.  การท าลายขวัญของข้าศึก ต้องกระท าด้วยการทิ้งระเบดิที่แม่นย าเท่านั้น 
 14.  ก าลังทางอากาศ จะต้องมีขีดความสามารถในการล าเลยีง และการส่งก าลงับ ารุงได้ด้วยตัวเอง 
 15.  การปฏิบัติการทางอากาศต้องกระท าในระยะเวลาที่จ ากัด เนื่องจากเป็นการลงทุนทีสู่ง 

ก าลงัทางอากาศ 
 ก าลังทางอากาศเป็นขีดความสามารถที่สะท้อนให้เห็นพลังทั้งมวลที่สามารถน าไปใช้เพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์ในการควบคุม และใช้ประโยชน์จากห้วงอากาศ น ามาใช้ทั้งเชิ งรุก เชิงรับ รวมทั้งการรบ 
การสนับสนุนการรบ และการสนับสนุนการช่วยรบ ใช้ในทางยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี ดังนั้น ก าลังทางอากาศ 
จึงไม่ได้หมายถึงเครื่องบินเพียงเท่านั้น ยังรวมถึงสนามบิน ยุทโธปกรณ์ การส่งก าลังบ ารุง เช่ือเพลิง อุปกรณ์ 
ระบบการสนับสนุนต่าง ๆ และก าลังพลอีกด้วย 

คุณลกัษณะก าลงัทางอากาศ 
 ความเร็ว (Speed) ก าลังทางอากาศสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองภารกิจ
ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ได้เปรียบในเรื่องของเวลา และการเป็นฝ่ายเริ่มต้น  
 พิสัย (Range) ก าลังทางอากาศสามารถปฏิบัติการได้ตลอดเวลาในทุกหนทุกแห่ง ในระยะทางไกล 
และครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ และการเพิ่มพิสัยบินสามารถท าได้ด้วย บ.เติมเช้ือเพลิงในอากาศ 
 ความออ่นตวั (Flexibility) ก าลังทางอากาศสามารถปฏิบัติตามภารกิจได้หลายประการ รวมก าลังได้
ทุกหนทุกแห่งอย่างรวดเร็ว ริเริ่มการโจมตีได้ทุกเป้าหมาย 
 ความแม่นย า (Precision) อาวุธที่ทันสมัยท าให้มีความแม่นย า และเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตี
ทางยุทธศาสตร์ สามารถช้ีต าแหน่ง และก าหนดเป้าหมายได้อย่างแม่นย า  

ขดีความสามารถของก าลงัทางอากาศ 
 1.  การตอบสนอง (Responsiveness)  
 2.  ความคล่องตัว (Mobility) 
 3.  ความอยู่รอด (Survivability) 
 4.  การแสดงท่าที (Presentation)  
 5.  อ านาจการทะลุทะลวง (Penetration ability) 
 6.  อ านาจการท าลาย (Destructiveness)  
 7.  การตรวจการณ์ (Observation) 
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ขดีจ ากดัของก าลงัทางอากาศ 
 1.  การพึ่งพาฐานบิน (Base Dependence) 
 2.  ความเปราะบาง (Fragility) 
 3.  การบรรทุก (Pay Load) 
 4.  การพึง่พาต่อการข่าว (Intelligence Dependence) 
 5.  ราคา (Cost) 
 6.  ความไม่ถาวร (Impermanence) 

การปฏบิตักิารของกองทพัอากาศ 
 กองทัพอากาศ ปฏิบัติการใช้ก าลังทางอากาศตามขีดความสามารถที่มีอยู่ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ 
และยุทธวิธี ด้วยการโจมตีทางยุทธศาสตร์ การต่อต้านทางอากาศและภาคพื้น การต่อต้านทางทะเล การปฏิบัติการ
ข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนการรบ การบัญชาการและควบคุม การล าเลียงทางอากาศ การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ 
การข่าวกรอง การลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ การค้นหาและช่วยชีวิต การเดินอากาศ และการให้บริการข่าวอากาศ 
การปฏิบัติการตามขีดความสามารถของกองทัพอากาศ มีแนวทางและการปฏิบัติการที่ท าให้บรรลุความส าเร็จ
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 15 รูปแบบ ดังนี้ 
 1.  การโจมตีทางยุทธศาสตร์ (Strategic Attack) เป็นปฏิบัติการเชิงรุก โดยผู้มีอ านาจสั่งการให้
ปฏิบัติเพื่อบังเกิดผลส าเร็จในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งการปฏิบัติจะส่งผลต่อผู้น า และการบั่นทอน
ก าลังอ านาจของชาติฝ่ายตรงข้าม อีกทั้งท าให้ฝ่ายเราและพันธมิตรเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด  
 2.  การตอ่ต้านทางอากาศ (Counter Air) เป็นปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุและรักษาสภาพทุกระดับของ
การครองอากาศ โดยการท าลาย ลดศักยภาพของฝ่ายตรงข้าม ประกอบด้วย 
  2.1  การต่อต้านทางอากาศเชิงรุก (Offensive Counter Air : OCA) 
  2.2  การต่อต้านทางอากาศเชิงรับ (Defensive Counter Air : DCA) 
 3.  การต่อต้านทางภาคพื้น (Counter Land) เป็นปฏิบัติการทางอากาศต่อสู้กับขีดความสามารถ
ก าลังภาคพื้นของข้าศึก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ ผบ.กองก าลังร่วม และมีอ านาจเหนือสภาวะแวดล้อม
ภาคพื้นของข้าศึก โดยมีการปฏิบัติการใน 2 ลักษณะ ประกอบด้วย 
  3.1  การขัดขวางทางอากาศ (Air Interdiction : AI) เป็นการใช้ก าลังทางอากาศในการโจมตีเพื่อลด
ขีดความสามารถก าลังภาคพื้นของข้าศึก ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถข้าศึกในการบัญชาการ การรวมก าลัง 
การด าเนินกลยุทธ์ การส่งก าลังบ ารุง และการเสริมก าลัง 
  3.2  การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด (Close Air Support : CAS) เป็นปฏิบัติการสนับสนุน
โดยตรง เพื่อช่วยก าลังภาคพื้นฝ่ายเดียวกัน ซึ่งจะกระท าในจุดแตกหักของการรบและมุ่งกระท าในจุดที่ข้าศึกรวม
ก าลังกันอย่างหนาแน่น สามารถหยุดการโจมตี และคุ้มกันการถอนก าลังของก าลังภาคพื้นฝ่ายเรา 
 4.  การตอ่ต้านทางทะเล (Counter Sea) เป็นการขยายขีดความสามารถก าลังทางอากาศไปสู่พื้นที่
ทางทะเล กิจเฉพาะพิเศษที่ปฏิบัติควบคู่กันไป คือ การเฝ้าตรวจทางทะเล การรบทางเรือ การคุ้มครองข่ายสื่อสาร
ในทะเล รวมถึงการต่อสู้เรือด าน้ า การต่อสู้ทางอากาศ การวางทุ่นระเบิด การเติมเช้ือเพลิงในการสนับสนุนการ
ยุทธนาวี 
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 5.  การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operation : IO) เป็นการปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ผลกระทบ หรือปกป้องข่าวสาร ซึ่งน าไปสู่ความได้เปรียบของผู้บัญชาการรบ และสร้างผลกระทบต่อ OODA 
LOOP ของฝ่ายตรงข้าม เช่น การต่อต้านปฏิบัติการโฆษณาชวนเช่ือ การปฏิบัติการจิตวิทยา การลวงทางทหาร 
การปฏิบัติการข่าวกรอง และการปฏิบัติการในงานมวลชน เป็นต้น 
 6.  การสนับสนุนการรบ (Combat Support) คือ ขีดความสามารถที่ส าคัญที่จะสร้างและด ารง
สภาพการรบของก าลังทางอากาศ เช่น การส่งก าลังบ ารุง การป้องกันฐานบิน การบริการทางการแพทย์ เป็นต้น 
 7.  การบัญชาการและควบคุม (Command and Control : C2) คือ อ านาจที่ผู้บังคับบัญชาใช้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกระบวนการหรือระบบที่ผู้บังคับบัญชาใช้ในการวางแผนและสั่งการ “การรวม
การบัญชาการและการควบคุมของก าลังทางอากาศมาอยู่ภายใต้ผู้บัญชาการกองก าลังทางอากาศหรือผู้ได้รับ
มอบอ านาจเพียงคนเดียวเป็นหลักพื้นฐานของหลักนิยมการใชก าลังทางอากาศ” 
 8.  การล าเลียงทางอากาศ (Airlift) เป็นการขนส่งก าลังพลและยุทธภัณฑ์ทางอากาศ ในการ
ปฏิบัติการทางทหารทั้งมวล เป็นการใช้ก าลังทหารในการล าเลียงทางอากาศด้วยความรวดเร็ว อ่อนตัว สามารถ
ปฏิบัติการตอบสนองความต้องการในยามวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว ทั ้งการปฏิบัติการยุทธ และการช่วย เหลือ
ด้านมนุษยธรรมและภัยธรรมชาติ ในการเคลื่อนย้ายขนส่งผู้โดยสารและสินค้า รวมทั้งการเคลื่อนย้ายก าลังรบ 
การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ การสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ และการสนับสนุนการล าเลียงทางอากาศ 
 9.  การเตมิเชื้อเพลงิในอากาศ (Air Refueling) เป็นภารกิจส่งถ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงระหว่างเครื่องบิน
บรรทุกเช้ือเพลิง (Tanker) และอากาศยานรับเติมเช้ือเพลิง (Receiver Aircraft) ในระหว่างการบินในอากาศ 
ช่วยเพิ่มระยะทางปฏิบัติการ ลดอัตราบรรทุกเช้ือเพลิง เพิ่มเวลาบินในอากาศ  
 10.  การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ (Specialized Task) เป็นการใช้ก าลังทางอากาศในการปฏิบัติ
ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อสนับสนุนการใช้ก าลังทางอากาศ เช่น การต่อต้านการจี้ยึดอากาศยาน (Anti-Hijack) 
การปฏิบัติการจิตวิทยา (Psychological Operations) การสนับสนุนภารกิจฝนหลวง การดับไฟป่า และการให้บริการ 
(Complimentary Operations) เป็นต้น 
 11.  การข่าวกรอง (Intelligence) เป็นการปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลข่าวสารขีดความสามารถและ
ความตั้งใจของฝ่ายข้าศึก เพื่อให้ผู้บัญชาการรบสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 
เพื่อที่จะสามารถท านายผลกระทบในขีดความสามารถของข้าศึก การได้มาซึ่งข่าวกรองจากการใช้ก าลังทางอากาศ 
เช่น การลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจทางอากาศ 
 12.  การลาดตระเวนและเฝา้ตรวจ (Surveillance and Reconnaissance) เป็นหน้าที่เฝ้าสังเกตอย่าง
เป็นระบบต่อน่านฟ้า ห้วงอวกาศ ภาคพื้นดิน ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและก าลังรบหรือศักยภาพของศัตรู 
 13.  การคน้หาและชว่ยชวีิตในพืน้ทีก่ารรบ (Combat Search and Rescue : CSAR) เป็นภารกิจการ
ปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้กลับผู้ที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายหรือในยามสงคราม โดยกองทัพอากาศมีหน้าที่จัดหน่วย
ฝึกและติดอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับหน่วยและบุคลากรเพื่อมีความพร้อมในการปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต 
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 14.  การเดนิอากาศและการก าหนดพิกัด (Navigation and Positioning) ใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี ในการก าหนดจุดนัดหมาย การบอกพิกัดต าแหน่ง การ
ค้นหาและช่วยชีวิต แผนที่การเดินอากาศ 
 15.  การบรกิารขา่วอากาศ (Weather Services) เพื่อสนับสนุนข้อมูลสภาพลม ฟ้า อากาศ รวมทั้ง
ข้อมูลสภาพอวกาศและชั้นบรรยากาศ ให้แก่ผู ้บังคับบัญชาเพื ่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และใช้ใน การ
วางแผนทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการด ารงขีด
ความสามารถและได้เปรียบด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

 
 

รูปภาพ : การปฏิบัติการของกองทัพอากาศ 
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ภารกจิก าลงัทางอากาศของกองทพัอากาศ มีภารกจิในภาพรวม คือ 
 1.  เตรียมก าลังและป้องกันราชอาณาจักร  กองทัพอากาศต้องเตรียมก าลังทางอากาศ ให้มีความ
พร้อมในการปกป้องและรักษาอธิปไตยของชาติ โดยการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของก าลังรบของ
กองทัพอากาศให้มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติได้ตามแผน ทั้งในยามปกติและยามสงคราม 
 2.  การพัฒนาประเทศ  กองทัพอากาศได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาประเทศ 
ช่วยเหลือประชาชน และตอบสนองนโยบายรัฐบาล เป็นการน าทรัพยากรมาใช้ในยามปกติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

พนัธกจิของกองทพัอากาศ 
 1.  เตรียมความพร้อม  กองทัพอากาศต้องเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต้การจัดหน่วย
โครงสร้างก าลังที่เหมาะสม ภายใต้การบริหารจัดการ การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร และการจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ให้สามารถวางก าลังในหน่วยระดับต่าง ๆ  ได้อย่างเต็มความสามารถ การเตรียมฐานบินปฏิบัติการหลกั 
ฐานบินปฏิบัติการหน้า ฐานบินปฏิบัติการพิเศษ ฐานบินปฏิบัติการส ารอง และสนามบินเฉพาะกิจ เพื่ออ านวยการ
ปฏิบัติการใชก าลังทางอากาศ 
 2.  ใช้ก าลัง  กองทัพอากาศมีพันธกิจใช้ก าลังทางอากาศในยามปกติ คือ การเฝ้าระวังภัย ส่วนใน
ยามสงครามก็มีความพร้อมที่จะใช้ก าลังทางอากาศในการด าเนินกลยุทธ์ร่วมกับหน่วยก าลังอื่น ๆ ขณะเดียวกันก็มี
ความพร้อมในการใช้ก าลังเพื่อการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต เช่น 
การบรรเทาสาธารณภัย การค้นหาและกู้ภัย การปราบปรามยาเสพติด การส ารวจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
เป็นต้น 

ความสามารถหลกัทีแ่ตกตา่งจากเหลา่ทพัอืน่ 
 1.  การเฝ้าตรวจ ควบคุม และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในห้วงอากาศและอวกาศ 
 2.  การรบทางอากาศในทุกมิติ เหนือพื้นดิน/พื้นน้ า ในอากาศ/อวกาศ 
 3.  การเคลื่อนย้าย-ขนส่งทางอากาศทั้งในประเทศและโพ้นทะเล 
 4.  ความว่องไว อ่อนตัวในการสนับสนุนการรบให้กบัก าลงัรบภาคพื้นและภาคส่วนอื่น ๆ 

ความสามารถเฉพาะ 
 1.  ความสามารถในการเฝ้าตรวจและติดตามความเคลื่อนไหวก าลังทางอากาศ 
 2.  การสกัดกั้นอากาศยาน 
 3.  การท าลายอากาศยาน/อาวุธฝ่ายตรงข้าม 
 4.  การโจมตีทางอากาศในระดบัยุทธศาสตร์ และการต่อต้านทางอากาศ 
 5.  การสนธิก าลงัร่วมกบัเหล่าทัพ 
 6.  การบัญชาการและควบคุมครอบคลมุพื้นที ่
 7.  การลาดตระเวนทางอากาศ 
 8.  การล าเลียงทางอากาศ 
 9.  การเติมเช้ือเพลงิในอากาศ 
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 10.  การค้นหาและช่วยชีวิตทั้งทางทหารและพลเรือน 
 11.  การปฏิบัติการพเิศษทั้งทางทหารและพลเรือน 
 12.  การเดินอากาศในห้วงอากาศและอวกาศของ อากาศยาน ยานอวกาศ และดาวเทียม 
 
บทสง่ทา้ย 
 หลักนิยมพื้นฐานเป็นหลักการพื้นฐานที่ก าหนดข้ึนเพื่ออธิบายและชี้แนะการใช้ก าลังทางอากาศ 
จะมีลักษณะเป็นข้อเสนอแนะอย่างกว้าง ๆ ที ่ย ืนยงไม่เปลี ่ยนแปลง น ามาใช้ในการจัดโครงสร้างของ
กองทัพอากาศ การฝึกก าลังพล การพิจารณาจัดหาระบบอาวุธ ดังนั้นหลักนิยมพื้นฐานจึงเป็นโครงและก าหนด
แนวทางในการวิจัยพัฒนาอ านาจก าลังรบของกองทัพอากาศ นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือก ากับ
ทิศทางของการพัฒนาหลักนิยมปฏิบัติการ (Operational Doctrine) และหลักนิยมยุทธวิธี (Tactical Doctrine) 
ของกองทัพอากาศ รวมไปถึงการก าหนดบทบาทและภารกิจต่าง ๆ ของก าลังทางอากาศอีกด้วย หลักนิยมจึงเป็น
การเตรียมการให้สามารถตัดสินตกลงใจในการปฏิบัติบนความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมในอนาคตได้ด้วย
ความส าเร็จ และจะต้องได้รับการปรบัปรุงอยู่อย่างต่อเนื่อง การอ่านหลักนิยมเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถประสบ
ความส าเร็จได้ หากจะต้องประกอบด้วยประสบการณ์จริงจากการสู้รบ หรือจากการฝึกท าการรบ น ามาประมวล
เป็นหลักนิยมพื้นฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการใช้ก าลังกองทัพอากาศ 
 

“หลกันยิม เป็นภาษาสดุยอดทีพ่ลเรอืนมกิลา้ใช ้ 
เป็นสิง่ที่ตกตะกอนจาก ชวีติและเลอืดเนื้อของทหาร” 
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บทที ่3 

การจัดสว่นราชการกองทพัอากาศ 

 การจัดหน่วยงานทางทหารเป็นกรรมวิธีในการก าหนดโครงสร้างของหน่วย การแบ่งมอบหน้าที่ และ
ขอบเขตการท างานให้แก่หน่วยรอง รวมทั้ งการก าหนดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่  ก าหนดอัตรายุทโธปกรณ์  
และค าแนะน าอื่น ๆ ที่จ าเป็น งานด้านการจัดและอัตราก าลังพล เป็นงานพื้นฐานเริ่มแรกที่ส่วนราชการจะต้องจัดท า
เพื่อน าไปสู่งานอื่น ๆ อันเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการต่อไป เช่น การบรรจุก าลังพล การจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ การฝึกและศึกษา จนถึงข้ันการพร้อมรบตามขีดความสามารถของหน่วยน้ัน ๆ 
 การจัดและอัตราก าลังพลที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ และเหมาะสมกบัภารกิจที่
ได้รับมอบ ใช้หลักการจัดหน่วยงานเป็นแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

  1. หลักการจัดทั่วไป 
   1.1 ก าหนดให้มีภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบโดยชัดเจนแน่นอน หน่วยงานเมื่อได้
จัดตั้ง ข้ึนและได้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่แล้ว ย่อมจะช่วยให้งานนั้นบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายได้ 
(การจ ากัดแน่นอน) 
   1.2 ก าหนดให้หน่วยงานได้มีก าลังเจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ  ตามสัดส่วนของขนาดหน่วย 
มีเจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์เหมาะสมกับปริมาณงานตามภารกิจของหน่วยนั้น ๆ  หลีกเลี่ยงการจัดหน่วยงานซ้ าซ้อนกันใน
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในส่วนราชการ (การได้สัดส่วน) 
   1.3 ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และระหว่างหน่วยงานย่อยของหน่วยงานไว้โดย
แน่นอน ก าหนดหน้าที่ในการควบคุม และการอ านวยการไว้อย่างเหมาะสม (ก าหนดให้มีการประสานงาน) 
   1.4 การจัดให้มีรูปหรือโครงสร้างของหน่วยที่สามารถขยายข้ึนได้เมื่อมีภารกิจหรือปริมาณงาน
เพิ่มข้ึน อาจตัดทอนลงได้เมื่อปรากฏว่ามีข้อจ ากัดหรือข้อขัดข้องต่าง ๆ  เกิดข้ึนหรือปริมาณงานลดลง (มีความอ่อนตัว) 
   1.5 ก าหนดให้ใช้ก าลังพลทุกคนกับยุทโธปกรณ์และเครื่องมือให้ได้ประโยชน์มากที่สุ ด 
ก าลังพลทุกคนต่างได้รับมอบหน้าที่ในการปฏิบัติงานเต็มตามขีดความสามารถของตน กับได้ใช้ยุทโธปกรณ์ และ
เครื่องมือทุกช้ินตามขีดความสามารถของเครื่องมือนั้น ๆ คือ พิจารณาภารกิจ และปริมาณงานของหน่วยเป็นหลัก
ในการจัดท าอัตราโดยจะไม่ตั้งอัตราให้เกินภารกิจ และปริมาณงาน (หลักการทรงประสิทธิภาพ) 

  2. หลักการจัดทางทหาร 
   2.1 จัดให้มีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ในหน่วยงานระดับหนึ่ง ๆ 
จะต้องมีผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว ป้องกันการสั่งงานซ้ าซ้อนกันและก่อให้เกิดเอกภาพในการปฏิบัติด้วย 
   2.2 จัดให้มีช่วงการควบคุมที่เหมาะสม (Span of Control) ให้ผู้บังคับหน่วยงานสามารถ
ควบคุมหน่วยใต้บังคับบัญชาของตนได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม 
   2.3 จัดให้มีการบรรจุรวมที่เหมาะสม (Functional Grouping) โดยการรวมงานหลาย ๆ อย่าง
ที่คล้ายคลึงกันไว้ในหน่วยงานเดียวกัน และแบ่งลดหลั่นกันลงไปตามล าดับจนถึงบุคคล 
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  2.4 จัด ให้ มี การแบ่ งมอบอ านาจให้ ผู้ ใต้ บั ง คับบัญ ชา (Delegation of Authority) 
โดยก าหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาช้ันรองลงไป ได้มีอ านาจหน้าที่ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามขอบเขต  
ที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจของตน  

 ทอ.เป็นส่วนราชการภายใน กห. ลักษณะงานจัดอยู่ในกลุ่มด้านความมั่นคง ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 72 โดยมี พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการ กห. พ.ศ.2551 
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 มาตรา 21 ก าหนดให้ “กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมก าลังกองทัพอากาศ การป้องกัน
ราชอาณาจักรและด าเนินการใช้ก าลงักองทัพอากาศตามอ านาจหน้าทีข่องกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ” และมาตรา 23 ให้ ทอ.ก าหนดส่วนราชการข้ึนตรง ทอ.โดย พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและ
ก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ ทอ. ทท. กห. พ.ศ.2552 มีค าสั่ง กห.และค าสั่ง ทอ.ออกรองรับการจัดและอัตรา
ตามล าดับ เพื่อให้ ทอ.สามารถบริหารงานได้ทั้งในยามปกติ และยามมีสถานการณ์ เร่งด่วนหรือฉุกเฉิน สามารถจ าแนก
รูปแบบระบบบริหารราชการของ ทอ.ได ้2 ประเภท ดังนี ้
 ประเภทที่ 1 ระบบบริหารราชการทั่วไป  จัดโครงสร้างการจัดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
การเตรียมก าลังกองทัพให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในยามปกติ โดยจัดในรูปแบบของอัตราเฉพาะกิจ 
(อัตรา ทอ.52) มีลักษณะการบริหารงานเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ค าสั่ ง  ข้อบั งคับของทางราชการ  
และสายการบังคับบัญชาตามระบบราชการทั่วไป เช่น ระเบียบข้อบังคับด้านการเงิน งบประมาณและพัสดุ  
เป็นต้น โดยจะอยู่ในรูปของการอนุมัติ อนุญาต ค าสั่งให้ปฏิบัติราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ประเภทที่ 2 ระบบการใชก้ าลงั เป็นการจัดโครงสร้างการจัดส่วนราชการรองรับสถานการณ์เร่งด่วน
ห รือ ฉุก เฉิน  โดยจั ด อยู่ ใน รูป แบ บของอั ต รา เฉพาะกิ จของ จ นท .ทอ .ที่ อ อกป ฏิบั ติ ก ารตามแผ น 
เพื่อความมั่นคงของประเทศ หรืออัตราตามแผนยุทธการอื่นๆ หรืออัตราเพื่อพลางที่มีสายการบังคับบัญชา 
สั้นที่สุด เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารในการตัดสนิตกลงใจของผูบ้ังคับบัญชาสง่ไปยังหน่วยปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึน การบริหารงานจะมีกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น 
อัตราศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เป็นต้น โดยจะอยู่ในรูปของค าสั่งให้ใช้ก าลังภารกิจต่าง ๆ ค าสั่งการสนับสนุน
การใช้ก าลัง 
 การจัดส่วนราชการ ทอ.ตามระบบบริหารราชการทั่วไปจัดในรูปแบบของอัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) 
เพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณสถานการณ์ คุณลักษณะของก าลังทางอากาศ คือ ความเร็ว พิสัยบิน ความอ่อนตัว 
และความแม่นย า ตลอดจนความคุ้มค่าในการใช้งานเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีราคาแพง และหลักนิยมของการใช้
ก าลังทางอากาศ “รวมการควบคุม แยกการปฏิบัติ” ซึ่งจะมีความแตกต่างจากการจัดก าลังของหน่วยก าลังภาคพื้น 
(ทบ.) และหน่วยก าลังทางเรือ (ทร.) ที่มีการจัดอัตราในรูปของอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) มีมิติของการ
ปฏิบัติการแบ่งแยกตามพื้นที่ปฏิบัติการ 
 รูปแบบการจัดส่วนราชการ ทอ.จัดแบบผสม (Line and Staff Type) ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา 
ฝ่ายเสนาธิการ หรือฝ่ายอ านวยการ และหน่วยปฏิบัติ 
 การจัดกลุ่มงาน (Cluster) มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการภายใน ทอ.ให้
สามารถท างานประสานสอดคล้องกัน และสามารถจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ตามล าดับความส าคัญของงานได้อย่าง
เหมาะสม และมีระเบียบในการบริหารราชการทั่วไป โดย ทอ.จะสามารถแบ่งมอบอ านาจให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งรองจาก 
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ผบ.ทอ.เพื่อแบ่งเบาภาระงานของผู้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ได้ก าหนดเป็นแบบธรรมเนียมในการปฏิบัติ
ซึ่งจะอยู่ในรูปของค าสั่ง ทอ. เช่นเดียวกับ ทบ. ทร. และ บก.ทท. 
 จากภารกิจที่ได้รับมอบ ทอ.ได้พิจารณาจัดกลุ่มงานเพื่อตอบสนองภารกิจ โดยจัดเป็น 5 กลุ่มงาน
ใหญ่ ๆ ประกอบด้วย  
 1)  กลุ่มภารกิจในส่วนบัญชาการ เป็นกลุ่มภารกิจทางด้านฝ่ายเสนาธิการ และฝ่ายอ านวยการ 
 2)  กลุ่มภารกิจในส่วนก าลังรบ เป็นกลุ่มภารกิจในการเตรียมก าลังทางอากาศ ก าลังภาคพื้น  
และระบบควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  
 3)  กลุ่มภารกิจในส่วนส่งก าลังบ ารุง เป็นกลุ่มภารกิจทางด้านการส่งก าลัง ซ่อมบ ารุง และบริการ  
 4)  กลุ่มภารกิจในส่วนการศึกษา เป็นกลุ่มภารกิจทางด้านการศึกษาและการฝึกระดับต่าง ๆ  
เพื่อพัฒนาบุคลากรของ ทอ.   
 5)  กลุ ่มภารกิจในส่วนกิจการพิเศษ เป็นกลุ ่มภารกิจทางด้านการสวัสดิการ การวิจ ัยและ
วิทยาศาสตร์ การเวชศาสตร์การบิน และด้านกิจการทหารสารวัตร  
 

ประเภทอัตราของกองทัพอากาศ  

 ทอ.มีอัตราที่ใช้ในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
   1.  อัตราปกตหิรอือัตราเฉพาะกิจ เป็นอัตราที่ได้รับการอนุมัติจาก รมว.กห. โดยออกเป็นระดับ
ค าสั่ง กห.ให้ใช้อัตรา ทอ. หรือในกรณีที่ท าให้งบประมาณด้านก าลังพลเพิ่มข้ึนต้องน าเข้าขออนุมัติใน ครม.เป็นอัตรา
ตั้งใหม่ อัตราประเภทนี้มีสิทธิก าลังพลตามกฎหมาย เช่น เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน และเงิน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง รวมทั้งสิทธิในการท านิติกรรมตามอ านาจหน้าที่ 
   2.  อัตราใช้ก าลัง ได้แก่ อัตราเฉพาะกิจของเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตาม
แผนเพื่อความมั่นคงของประเทศ ใช้บรรจุเจ้าหน้าที่ ของกองทัพอากาศตามสถานการณ์ทางยุทธการ  
และแผนยุทธการ 
   3.  อัตราเพือ่พลาง เป็นอัตราที่มรีูปแบบเดียวกับอัตราเฉพาะกจิ แต่ใช้ก าลังพลที่บรรจุจริงอยู่ใน
อัตราเฉพาะกิจเข้าปฏิบัติงาน เช่น หน่วยที่ต้องการจัดตั้งโดยเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อการปฏิบัติภารกิจ หรือหน่วย
จัดต้ังใหม่เพื่อทดลองปฏิบตัิงานในระยะเริม่ต้นก่อนจะขออนุมตัิอัตราเฉพาะกิจตามขั้นตอนการปรับปรงุแก้ไขอัตรา 
   4.  อัตราลูกจ้างประจ า เป็นอัตราที่ก าหนดข้ึนเพื่อบรรจุลูกจ้างประจ าให้กับส่วนราชการต่าง ๆ 
ตามความจ าเป็น เพื่อช่วยเสริมอัตราข้าราชการบางส่วน โดยอาศัยโครงสร้างการจัดหน่วยของส่วนราชการนั้น ๆ 
เป็นหลัก และการก าหนดอัตราเป็นไปตามค าสั่งกระทรวงกลาโหม ที่  82/2554 เรื่อง ก าหนดต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ า โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยลูกจ้างประจ า พ.ศ.2542 
ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
   5.  อัตราพนักงานราชการ เป็นอัตราที่จะก าหนดข้ึนมาเพื่อบรรจุบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตาม
สัญญาจ้างตามความจ าเป็นของภารกิจ ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ตามความจ าเป็น เพื่อช่วยเสริมข้าราชการในส่วน
ที่มิใช่งานหลัก ซึ่งไม่เกิน 4 ปี เว้นแต่จะได้รับการต่อสัญญาจ้างตามโครงการที่มีก าหนดระยะเวลาเริม่ต้นและสิน้สดุ
ไว้แล้ว โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณของส่วนราชการ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อทดแทนอัตราลูกจ้างประจ าที่
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ไม่สามารถเพิ่มข้ึนได้ตามมติคณะรัฐมนตรี การก าหนดกรอบอัตราพนักงานราชการและ วิธีการจ้างเข้ามาปฏิบัติ
ราชการ ให้เป็นไปตามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
   6.  อัตราพิเศษอื่น ๆ ได้แก่ อัตรากองก าลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 

ส่วนประกอบอัตราของกองทัพอากาศ 
   ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ตอน ดังนี้ 
    1.  ตอนที่ 1 กล่าวทั่วไป 
     1.1  ภารกิจ ก าหนดภาระงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยตามความมุ่งหมาย
ที่ได้จัดหน่วยขึ้นตามข้อความที่ปรากฏใน พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและการก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ  ทอ. 
ทท. กห. พ.ศ.2552 
     1.2  การแบ่งมอบ ก าหนดว่าเปน็สว่นราชการหรือหน่วยข้ึนตรงของหน่วยเหนอื
ส่วนราชการนั้น 
     1.3  ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ส าคัญ ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
และขยายความถึงสิ่งส าคัญของหน้าที่ที่ได้กล่าวไว้อย่างกว้าง ๆ  ในภารกิจให้ครบและเรียงล าดับตามหน้าที่หลัก
ในภารกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ป้องกันมิให้เกิดความสงสัย และบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ 
     1.4  การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่  ก าหนดการจัดหน่วยงานย่อยพร้อม
หนา้ที่ที่ส าคัญของส่วนราชการ 
     1.5  ตอนเพิ่มเติมส่วนประกอบอัตราเฉพาะกิจ 
    2.  ตอนที่ 2 ผังการจัด ก าหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานภายในส่วนราชการนั้น 
    3 . ตอนที่  3  อั ต ร าก าลั งพ ล  ก าหนดรายละ เอียด เกี่ ยวกั บอั ตราก าลั งพล 
เพื่อปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ โดยก าหนดต าแหน่ง เงินเดือนอัตรา เลขหมายรายงาน/ลชทอ. เหล่าทหาร 
จ านวนทหาร และสรุปยอดอัตราก าลังพล 
    4.  ตอนที่ 4 ค าชี้แจง 
     4.1  ก าหนดสิ่งที่ส าคัญของอัตราและเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ เช่น การก าหนด
ต าแหน่งที่จะบรรจุผู้มีวิทยฐานะ การรับเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ ต าแหน่งประจ าเพื่อการด าเนินการด้านก าลังพล และ
การก าหนดให้ส่วนราชการจัดท ารายละเอียดหน้าที่ของหน่วยงานย่อยและหน้าที่ของก าลังพลแต่ละต าแหน่ง 
     4.2   ก าห นดคุณ วุฒิ ส าห รั บบ รรจุบุ คคลที่ ส า เร็ จการ ศึกษาตั้ งแต่ 
ช้ันปริญญาตรี หรือเทียบเท่าข้ึนไปในต าแหน่งช้ันสัญญาบัตร โดยระบุสาขาวิชา หรื อแขนงวิชาที่ต้องการ 
ตามประมวลช่ือหลักสูตรสาขาวิชาและปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาภายในประเทศที่ส านักงาน ก.พ.รับรองแล้ว 

 การด าเนินการในการจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไขอัตราของส่วนราชการ ทอ. ได้ก าหนดแนวทาง  
การจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไขอัตรา ดังนี้ 
    1.  การแก้ไขการจัดและอัตราที่กระทบ พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการ กห. พ.ศ.2551 
พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ ทอ. ทท. กห. พ.ศ.2552 จะต้องด าเนินการแก้ไข พ.ร.บ.ฯ 
หรือ พ.ร.ฎ.ฯ ดังกล่าวเสียก่อน 
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    2.  การแก้ไขการจัดและอัตราที่มีผลกระทบกับค าสั่ง กห. ได้แก่ การแก้ไขการจัดและ
อัตราของส่วนราชการ ทอ.ที่ใช้ตามค าสั่ง กห. 
    3.  การจัดท าหรือการปรับปรงุแก้ไขอตัราซึง่ไม่กระทบต่อค าสั่ง กห. ในระดับ ทอ.อยู่ใน
อ านาจอนุมัติของ ผบ.ทอ. 
 
ภารกจิและการจดัสว่นราชการกองทพัอากาศ 

1.  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ .ศ.2551 ได้ก าหนดภารกิจของ
กองทัพอากาศ ดังนี้ 

 “กองทัพอากาศ มีหน้าที่เตรียมก าลังกองทัพอากาศการป้องกันราชอาณาจักรและด าเนินการ
เกี่ยวกับการใช้ก าลังกองทัพอากาศตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมมีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ”   

 2.  ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 ได้ก าหนดให้ กองทัพอากาศ แบ่งส่วนราชการออกเป็นดังนี้ 

 (1) ส านักงานเลขานุการกองทัพอากาศ 
 (2) กรมสารบรรณทหารอากาศ 
 (3) กรมก าลงัพลทหารอากาศ 
 (4) กรมข่าวทหารอากาศ 
 (5) กรมยทุธการทหารอากาศ 
 (6) กรมส่งก าลงับ ารงุทหารอากาศ 
 (7) กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
 (8) กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
 (9) ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 
 (10) กรมการเงินทหารอากาศ 
 (11) กรมจเรทหารอากาศ 
 (12) ส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 
 (13) ส านักงานนริภัยทหารอากาศ 
 (14) ส านักงานพระธรรมนญูทหารอากาศ 
 (15) หน่วยบินซึง่ข้ึนตรงต่อกองทัพอากาศ 
 (16) โรงเรียนการบิน 
 (17) กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
 (18) หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
 (19) กรมช่างอากาศ 
 (20) กรมสื่อสารอเิลก็ทรอนิกส์ทหารอากาศ 
 (21) กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
 (22) กรมแพทย์ทหารอากาศ 
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 (23) กรมพลาธิการทหารอากาศ 
 (24) กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
 (25) กรมขนส่งทหารอากาศ 
 (26) กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 
 (27) โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
 (28) กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
 (29) ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทพัอากาศ 
 (30) สถาบันเวชศาสตรก์ารบินกองทัพอากาศ 
 (31) ส านักงานผู้บงัคับทหารอากาศดอนเมอืง 
 (32) หน่วยทหารอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากองร้อย กองพัน กรม หรือกองพลซึ่งข้ึนตรงต่อกองทัพอากาศ 

การจัดส่วนราชการกองทัพอากาศ ได้จัดกลุ่มหน่วยงาน ก าหนดขอบเขตการบริหารงานของ
หน่วยงานภายในกลุ่ม โดยแบ่งมอบการบริหารงาน จัดความสัมพันธ์ในการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ขจัดความซ้ าซ้อนประหยัดทรัพยากร และบริหารให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ คุ้มค่าในเชิงภารกิจ และ
มีขีดความสามารถที่จะท าการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับของสถานการณ์โดยกองทัพอากาศ
จัดแบ่งกลุ่มงานเป็น 5 ส่วน  ประกอบด้วย  

สว่นบญัชาการ 
เป็นการจัดส่วนราชการที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเสนาธิการ และฝ่ายอ านวยการให้กับผู้บังคับบัญชา 

ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันในแต่ละเหล่าทัพ ประกอบด้วย  15 ส่วนราชการ ได้แก่ 
   1)  ส านักงานเลขานุการกองทพัอากาศ 
   2)  กรมสารบรรณทหารอากาศ 
   3)  กรมก าลงัพลทหารอากาศ 
   4)  กรมข่าวทหารอากาศ 
   5)  กรมยุทธการทหารอากาศ 
   6)  กรมสง่ก าลงับ ารุงทหารอากาศ 
   7)  กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
   8)  กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
   9)  กรมจเรทหารอากาศ 
   10)  ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 
   11)  กรมการเงินทหารอากาศ 
   12)  ส านักงานพระธรรมนญูทหารอากาศ 
   13)  ส านักงานตรวจสอบภายในกองทัพอากาศ 
   14)  ส านักงานนิรภัยทหารอากาศ 
   15)  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 
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สว่นก าลงัรบ 
  เป็นการจัดส่วนราชการในการเตรียมความพร้อมของก าลังทางอากาศ ก าลังภาคพื้น และระบบ
ควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ ให้ด ารงและเพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติการ สอดคล้องกับหลักนิยม 
คุณลักษณะ และธรรมชาติของก าลังทางอากาศ ซึ่งเป็นการจัดที่เป็นลักษณะเฉพาะของเหล่าทัพ ประกอบด้วย 11 
กองบิน  และ 4 ส่วนราชการ ได้แก่ 
   1)  กองบิน 11 กองบิน ได้แก่ กองบิน 1, 2, 4, 5, 6, 7, 21, 23, 41, 46, 56 
   2)  โรงเรียนการบิน 
   3)  หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน 
   4)  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
   5)  ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทพัอากาศ 

 สว่นสง่ก าลงับ ารงุ 
เป็นการจัดส่วนราชการในงานด้านส่งก าลังบ ารุงให้มีความพร้อมในการส่งก าลังและซ่อมบ ารุง

สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลัก  ประกอบด้วย 7 ส่วนราชการ  
   1)  กรมช่างอากาศ 
   2)  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ   
   3)  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
   4)  กรมแพทย์ทหารอากาศ 
   5)  กรมพลาธิการทหารอากาศ 
   6)  กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
   7)  กรมขนส่งทหารอากาศ 

 สว่นการศกึษา 
  เป็นการจัดส่วนราชการด้านการศึกษาให้มีเอกภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับ
เหล่าทัพอื่น ประกอบด้วย 2 ส่วนราชการ ได้แก่ 
    1)  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
    2)  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

 สว่นกจิการพเิศษ 
  เป็นการจัดส่วนราชการมีลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานบริการ งานวิจัย และมีความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ประกอบด้วย 4 ส่วนราชการ 
    1)  กรมสวัสดิการทหารอากาศ   
    2)  ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
    3)  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
    4)  ส านักงานผูบ้ังคับทหารอากาศดอนเมือง 
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การแบง่สว่นราชการและหนา้ทีข่องสว่นราชการขึน้ตรงกองทพัอากาศ 
 ประกอบด้วย 43 หน่วยข้ึนตรง ดังนี ้
 1.  ส านักงานเลขานุการกองทัพอากาศ มีหน้าที่ปฏิบัติงานเลขานุการให้กับผู้บัญชาการทหารอากาศ 
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เสนาธิการทหารอากาศ และผู้ด ารงต าแหน่งอื่น
ตามที่ผู้บัญชาการทหารอากาศมอบหมายพิจารณา เสนอแนะวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ 
และด าเนินการเกีย่วกับการรบัเสด็จและส่งเสด็จงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทางทหาร และการรับรองบุคคลส าคัญ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีเลขานุการกองทัพอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 2.  กรมสารบรรณทหารอากาศ  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผนอ านวยการประสานงาน 
ควบคุม ก ากับการ พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การประวัติศาสตร์ การพิพิธภัณฑ์และ
ต านานและแบบธรรมเนียมของทหารกับมีหน้าที่จัดการความรู้ควบคุม ประเมินผลและตรวจตรากิจการในสาย
วิทยาการด้านสารบรรณ มีเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 3.  กรมก าลังพลทหารอากาศ มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม 
ก ากับการ พัฒนา และด าเนินการด้านกิจการก าลังพล การศึกษาของกองทัพอากาศการก าลังพลส ารอง และการสัสดี 
กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านก าลังพล มีเจ้ากรมก าลังพล
ทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 4.  กรมขา่วทหารอากาศ มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการประสานงาน ควบคุม ก ากับ
การ พัฒนา และด าเนินการด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองการรักษาความปลอดภัย กิจการทหารใน
ต่างประเทศ และแนวทางความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศกับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผลและ
ตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย มีเจ้ากรมข่าวทหารอากาศเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 5.  กรมยุทธการทหารอากาศ มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการประสานงาน ควบคุม 
ก ากับการ พัฒนา และด าเนินการด้านยุทธการ การสงคราม การด ารงขีดความสามารถในการรบ การจัดและอัตรา 
การฝึกร่วมและผสม การควบคุมตรวจสอบประเมินผลการฝึกการวิจัยและพัฒนาทางการรบ การปฏิบัติราชการของ
กองทัพอากาศ และแนวทางความร่วมมือและความตกลงทางทหารระหว่างประเทศกับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม 
ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการยุทธการ มีเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศเปน็ผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

 6.  กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผนอ านวยการ ประสานงาน 
ควบคุม ก ากับการ พัฒนา และด าเนินการด้านการส่งก าลังบ ารุง การพัสดุและทรัพย์สินของทางราชการการส ารอง
สงคราม และการระดมสรรพก าลัง กับมีหน้าที่จัดการความรู้ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ
ด้านการส่งก าลังบ ารุงและแผนที่มีเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
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 7.  กรมกจิการพลเรอืนทหารอากาศ มีหน้าที่ วางแผนอ านวยการ ประสานงาน ก ากับการ ควบคุม เสนอ
นโยบายและด าเนินการเกี่ยวกับ กิจการพลเรอืนการประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ กับมีหน้าที่ก าหนดแนวทาง 
ควบคุม และประเมินผลเกี่ยวกับการฝึกศึกษา และการตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือน 
และการประชาสัมพันธ์มีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

 8.  กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ   มีหน้าที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ พัฒนา และด าเนินการด้านระบบบัญชาการและควบคุม  ข่าย 
เครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสงครามสารสนเทศ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และการสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการด้านสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์มีเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 9.  ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ  มีหน้าที่  พิจารณา เสนอความเห็น  วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ พัฒนา และด าเนินการด้านการงบประมาณของกองทัพอากาศ กับมีหน้าที่จัดการ
ความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ ด้านปลัดบัญชี มีปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 10.  กรมการเงนิทหารอากาศ มีหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ก ากับการ พัฒนา และด าเนินการด้านการเงิน
ของกองทัพอากาศ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ
ด้านการเงิน มีเจ้ากรมการเงินทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

 11.  กรมจเรทหารอากาศ มีหน้าที่พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม 
ก ากับการ พัฒนา และด าเนินการด้านการตรวจสอบ ติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ
ตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทหารการสอบสวนเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานการบิน มีเจ้ากรมจเรทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

 12.  ส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ มีหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการควบคุมและบริหารทรัพยากรตามความมุ่ งหมายของกองทัพอากาศ กับมีหน้าที่
จัดการความรู้  ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการตรวจสอบภายใน  
มีผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 13.  ส านักงานนิรภัยทหารอากาศ มีหน้าที่ด าเนินการด้านการนิรภัย การบินและการนิรภัยภาคพื้น ตาม
มาตรฐานของกองทัพอากาศและมาตรฐานสากล กับมีหน้าที่จัดการความรู้ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรา
กิจการในสายวิทยาการด้านการนิรภัย มีผู้อ านวยการส านักงานนิรภัยทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 14.  ส านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น อ านวยการควบคุม ก ากับการ 
พัฒนา ให้ค าปรึกษา และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการพระธรรมนูญ กฎหมายระเบียบ ธรรมเนียม วินัย ความตกลง
ระหว่างประเทศ กฎการใช้ก าลัง การปกครอง นิติกรรม สัญญาคดีความ และการสงเคราะห์ทางกฎหมาย กับมีหน้าที่
ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านพระธรรมนูญ มีผู้อ านวยการส านักงานพระธรรมนูญ
ทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
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 15.  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ มีหน้าที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ พัฒนา 
และด าเนินการด้านไซเบอร์ของกองทัพอากาศ มีผู้อ านวยการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

16.  หน่วยบินซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศ มีหน้าที่เตรียมและปฏิบัติการใช้ก าลังตามอ านาจหน้าที่ของ
กองทัพอากาศ มีผู้บังคับการกองบินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ (11 กองบิน) 

 17.  โรงเรียนการบิน  มีหน้าที่ด าเนินการฝึกอบรม อ านวยการศึกษาให้แก่ศิษย์การบินและครูการบินและฝึก
การยังชีพ รวมทั้งการปฏิบัติการใช้ก าลังตามอ านาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ มีผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

18.  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีหน้าที่เตรียมและด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมการปฏิบัติการ
ทางอากาศ การลาดตระเวนทางอากาศ การล าเลียงทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวิตการจราจรทางอากาศ และ
การข่าวอากาศ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้าน
การลาดตระเวน การค้นหาและช่วยชีวิต การบังคับการบิน การควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนอากาศยานและ
การอุตุนิยมวิทยา มีผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 19.  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน มีหน้าที่เตรียมและปฏิบัติการใช้ก าลังภาคพื้น การป้องกันที่ตั้ง การต่อสู้
อากาศยาน การปฏิบัติการพิเศษ และการดุริยางค์ กับมีหน้าที่จัดการความรู้  ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรา
กิจการในสายวิทยาการด้านอากาศโยธินและดุริยางค์ มีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

 20.  ศูนยป์ฏบิตักิารทางอวกาศกองทัพอากาศ มีหน้าที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ 
พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศ มีผู้บัญชาการศูนย์ ศูนย์ปฏิบัติการ
ทางอวกาศกองทัพอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 21.  กรมช่างอากาศ  มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อ านวยการ ประสานงาน ติดตาม ก ากับการ พัฒนา และ
ด าเนินการเกี่ยวกับกิจการช่างอากาศทั้งระบบ การพัสดุช่างอากาศ และการพัสดุเช้ือเพลิง กับมีหน้าที่จัดการ
ความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านช่างอากาศ มีเจ้ากรมช่างอากาศเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 22.  กรมสือ่สารอเิลก็ทรอนิกส์ทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อ านวยการประสานงาน ติดตาม 
ก ากับการ พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ 
มาตรวิทยา และการพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการใน
สายวิทยาการด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มีเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 23.  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อ านวยการ ประสานงานติดตาม ก ากับการ 
พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการสรรพาวุธ การท าลายวัตถุระเบิด และการพัสดุสรรพาวุธ กับมีหน้าที่จัดการ
ความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านสรรพาวุธ มีเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
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 24.  กรมแพทย์ทหารอากาศ  มีหน้าที่ วางแผนการปฏิบัติอ านวยการ ประสานงาน ติดตาม ก ากับการ 
วิจัย พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับการแพทย์ทหาร การแพทย์ทั่วไป เวชศาสตร์ป้องกัน การปฏิบัติการป้องกัน
สงครามนิวเคลียร์ชีวะ เคมีการผลิตบุคลากรด้านแพทย์และการพัสดุด้านการแพทย์กับมีหน้าที่จัดการความรู้  
ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการแพทย์มีเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
 25.  กรมพลาธิการทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อ านวยการ ประสานงานติดตาม ก ากับการ 
พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการด้านการพลาธิการ การโภชนาการและการบริการการพัสดุพลาธิการ กับมีหน้าที่
จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านพลาธิการและพัสดุ มีเจ้ากรมพลาธิการ
ทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 26.  กรมช่างโยธาทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อ านวยการ ประสานงานติดตาม ก ากับการ 
พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการช่างโยธา การสนามบิน การดับเพลิงและกู้ภัยและการพัสดุช่างโยธา กับมีหน้าที่
จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านช่างโยธา มีเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 27.  กรมขนส่งทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อ านวยการ ประสานงานติดตาม ก ากับการ 
พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการขนส่ง ยานพาหนะ และการพัสดุขนส่งกับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม 
ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านขนส่งมีเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

 28.  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อ านวยการ ประสานงานก ากับการ และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรมแก่ก าลังพลของกองทัพอากาศตามที่กองทัพอากาศก าหนด และ
การอนุศาสนาจารย์ รวมทั้งตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการศึกษาการฝึก และการอนุศาสนาจารย์ 
มีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 29.  โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษัตริยาธิราช  มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อ านวยการ ประสานงาน
ก ากับการ และด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และประเมินผลแก่นักเรียนนายเรืออากาศรวมทั้ง
สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านการบิน มีผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

 30.  กรมสวัสดิการทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อ านวยการ ประสานงานติดตาม ก ากับการ 
พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ การสงเคราะห์ การฌาปนกิจ และการกีฬา กับมีหน้าที่จัดการความรู้ 
ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านสวัสดิการ มีเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 31.  ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศมีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ 
ประสานงาน และด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบินและอวกาศ กิจการด้าน
นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการพัสดุวิทยาศาสตร์ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการใน
สายวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ มีผู้อ านวยการศูนย์ วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ
กองทัพอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
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 32.  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อ านวยการประสานงาน 
ติดตาม ก ากับการ พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับเวชศาสตร์การบินแก่ผู้ท าการในอากาศและผู้เกี่ยวข้อง และการ
พัสดุเวชศาสตร์การบิน กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผลและตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้าน
เวชศาสตร์การบิน มีผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
 33.  ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง  มีหน้าที่ วางแผนการปฏิบัติ อ านวยการประสานงาน 
ติดตาม ก ากับการ พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับการสารวัตรทหาร การรักษาความสงบเรียบร้อย การผ่านเข้าและ
ออกภายในเขตพื้นที่ของกองทัพอากาศและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และการพักอาศัยกับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม 
ประเมินผลและตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านสารวัตรทหาร มีผู้บังคับทหารอากาศด อนเมืองเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
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