แนวความคิดเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในเขตการบิน (AIR SIDE)
ความหมายของ มาตรฐาน (Standard) คือ เอกสารที่จัดทาขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน และ
ได้รับ ความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เอกสารดังกล่าววางกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติหรือ
ลักษณะเฉพาะแห่งกิจกรรม หรือผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ใช้กันทั่วไปจนเป็นปกติ
วิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึงความสาเร็จสูงสุดตามข้อกาหนดที่วางไว้
ความปลอดภัย (Safety) คือ สถานะที่ความเสี่ยงในการเกิดสภาวะอันตรายต่อบุคคล หรือ
ทรัพย์สินถูกทาให้ลดลง หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการใช้กระบวนการระบุสภาวะอันตราย และการ
จัดการความเสี่ยงจากสภาวะอันตราย
ความหมายของเขตการบิน (Air Side) คือ พื้นที่ภายในสนามบินที่เครื่องบินใช้สาหรับการขึ้นลง
และขับเคลื่อน และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง รวมตลอดถึงอาคารหรือส่วนของอาคารที่ออกไปสู่พื้นที่นั้นซึ่งมีการ
ควบคุมการเข้าออก องค์ประกอบสาคัญในเขตการบินได้แก่ ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน ทางเข้าออก
เครื่องบิน เป็นต้น
ความหมายของการดาเนินงานในเขตการบิน (Air Side) คือ การปฏิบัติงาน การตรวจสนามบิน
โดยผู้ดาเนินการสนามบิน การเข้า-ออกเขตการบิน การกวาดและการล้างทาความสะอาดลานจอด การบริหาร
จัดการเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสัตว์ และ การปฏิบัติเมื่อทัศนวิสัยต่า
ความหมายของการจัดทามาตรฐานการดาเนินงานความปลอดภัยในเขตการบิน ( Air side) คือ
การออกระเบียบสนามบินและคู่มือการปฏิบัติงาน ตลอดจนแผนงานเกี่ยวกับ การตรวจสนามบินโดย
ผู้ดาเนินการสนามบิน การเข้า -ออกเขตการบิน การกวาดและการล้างทาความสะอาด ลานจอด การบริหาร
จัดการเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสัตว์ การปฏิบัติเมื่อทัศนวิสัยต่า การจัดสรรหลุมจอด และ การปฏิบัติงาน
ก่อสร้างในเขตการบิน ไม่น้อยกว่ามาตรฐานกาหนด
ประโยชน์ของการมีมาตรฐานการทางาน
 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบ ปูองกันความผิดพลาด สามารถทางานซ้าๆโดย
คาดหวังผลได้
 เพื่อจะประกันว่างานใด ๆ จะได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ราบรื่น และมีประสิทธิผลแล้ว
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความชัดเจนในเรื่องขอบเขตของบทบาทหน้าที่และวิธีการทางานที่ถูกต้องพร้อม
บันทึกไว้ในกระดาษเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อว่าใครก็ตามมาอ่านและรับทราบจะสามารถปฏิบัติงานนั้น ๆ ได้
เหมือน ๆ กัน หากได้ทาตามคาแนะนาในเอกสารชุดนั้น และสิ่งเหล่านี้ก็คือ หลักสาคัญของ การสร้างมาตรฐาน
ปฏิบัติ
/๓.๑.๑ แนวคิด…
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แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสนามบินโดยผู้ดาเนินการสนามบิน
เพื่อให้การตรวจสนามบินโดยผู้ดาเนินการสนามบินมีความชัดเจน ครอบคลุม
องค์ประกอบที่จาเป็นในการส่งเสริมให้สนามบินอยู่ในสภาพที่สมบรูณ์ และมีความพร้อมในการรองรับการ
ปฏิบัติการบินอย่างปลอดภัย จึงกาหนดให้ผู้ดาเนินการสนามบินจัดทามาตรฐานของสนามบินในการตรวจ
สนามบินเป็นลายลักษณ์อักษร และยึดเป็นเกณฑ์การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานดังต่อไปนี้เป็น
อย่างน้อย
แผนงานตรวจพื้นที่เคลื่อนไหวและพื้นผิวจากัดสิ่งกีดขวาง
ให้ผู้ดาเนินการสนามบินพิจารณาจัดทาแผนงานตรวจพื้นที่เคลื่อนไหวและพื้นผิวจากัดสิ่งกีด
ขวางเป็นเอกสาร เพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของสนามบิน
ประเภทเครื่องช่วยการเดินอากาศที่ติดตั้งปริมาณการจราจร สภาพแวดล้อมของที่ตั้งสนามบิน รวมถึงปัจจัย
อื่นๆ ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยด้านการบิน โดยให้แผนงานตรวจพื้นที่เคลื่อนไหวและพื้นผิวจากัดสิ่งกีดขวาง
ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย หน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการตรวจ รายการตรวจและ
ความถี่ในการตรวจ วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการตรวจพื้นที่เคลื่อนไหว รายละเอียดการตรวจ การบันทึก
และการเก็บบันทึกการตรวจ การรายงานผลการตรวจและการติดตามผลการแก้ไขสิ่งบกพร่อง แผนผังสนามบิน
(อ้างอิง ICAO : Doc.9774, App 1, 4.5 ) (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part8, Ch.3)
บุคลากร
1) ให้ผู้ดาเนินการสนามบิน จัดให้มีการตรวจสนามบินตามแผนงานตรวจพื้นที่เคลื่อนไหวและ
พื้นผิวจากัดสิ่งกีดขวางที่ได้จัดทาขึ้น โดยการตรวจอาจดาเนินการโดยบุคลากรของผู้ดาเนินการสนามบินหรือ
อาจมอบหมายให้หน่วยงานอื่น ดาเนินการตรวจสนามบินทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลและความรับผิดชอบของผู้ดาเนินการสนามบิน (อ้างอิง FAA : AC 150/5200-18C, sec.6)
2) การตรวจพื้นที่เคลื่อนไหวและพื้นผิวจากัดสิ่งกีดขวางต้องดาเนินการโดยผู้มีความรู้ด้านความ
ปลอดภัยทางการบิน และทราบลักษณะทางกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวก ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ
สนามบินเป็นอย่างดี และเมื่อใช้ยานพาหนะทาการตรวจ ต้องมีการติดตั้งวิทยุสื่อสารแบบ 2 ทาง ที่สามารถใช้
ติดต่อกับผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศได้ พร้อมทั้งให้ติดธงตราหมากรุกและหรือไฟสัญญาณแสดงตาแหน่ง
ของยานพาหนะนั้นด้วย (อ้างอิง FAA : AC 150/5200-18C, sec.8)
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการตรวจ
ให้ผู้ดาเนินการสนามบินจัดให้มีหน่วยงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจ โดย
กาหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนรวมถึงระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่องานได้สะดวก
กรณีที่สนามบินมอบหมายให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานหรือพนักงานของ
สนามบินให้ดาเนินการเช่นเดียวกับ การตรวจทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด และพื้นหญ้าในเขตทางวิ่ง และต้อง
กาหนดระบบการรายงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบในการตรวจของสนามบินด้วย
(อ้างอิง FAA : AC 150/5200-18C)
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รายการและความถี่ในการตรวจ
การตรวจพื้นที่เคลื่อนไหวและพื้นผิวจากัดสิ่งกีดขวาง ให้ดาเนินการอย่างสม่าเสมอและให้มี
ความถี่ในการตรวจเหมาะสมกับปริมาณการจราจร สภาพการปฏิบัติการบิน สภาพแวดล้อมและที่ตั้งของ
สนามบิน โดยมุ่งเน้นให้สนามบินอยู่ในสภาพปลอดภัยทุกครั้ง ก่อนการปฏิบัติการบินของอากาศยาน โดยมี
รายการและความถี่ในการตรวจดังนี้ (อ้างอิง ICAO : Doc.9774, Appm1, 4.5,d )
๑)
ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดและพื้นหญ้าในเขตทางวิ่ง (runway strips)
 สนามบินที่การปฏิบัติการบินของอากาศยานเบาบาง (เฉลี่ยไม่ถึง 1 เที่ยวบิน/วัน) ให้
ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนมีอากาศยานปฏิบัติการบิน หรือ เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ควบคุมการจราจร
อากาศ หรือ จากนักบินผู้ประสงค์จะนาอากาศยานขึ้นลงสนามบิน
 สนามบินที่มีการปฏิบัติการบินของอากาศยานทุกวัน ให้ตรวจอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
ก่อนที่จะมีอากาศยานปฏิบัติการบินเที่ยวแรกหรือเมื่อได้รับ การร้องขอจากผู้ควบคุมจราจรทางอากาศหรือจาก
นักบินผู้ประสงค์จะนาอากาศยานขึ้นลงสนามบิน
 ให้ตรวจทุกครั้งหลังการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือ เหตุการณที่อาจทาให้เกิดสภาพที่ไม่
ปลอดภัยต่อการปฏิบัติการบินขึ้น ฝนตกหนัก พายุลมแรง น้าท่วม (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part8, 3.1 a),
b) และ c) )
๒)
พื้นหญ้าบริเวณอื่นๆ ในเขตการบิน ให้ตรวจอย่างน้อยเดือนละครั้ง (อ้างอิง ICAO :
Doc.9137, Part8, 3.1 d) )
๓) น้าขังบนทางวิ่ง ทางขับ ให้ตรวจทุกครั้ง ทั้งในขณะฝนตกและหลังฝนตก
(อ้างอิง ICAO :
Annex14, 2.9.4)
๔)
ความฝืดของผิวทางวิ่ง ให้มีความถี่ในการตรวจเหมาะสมกับปริมาณการจราจรและ
สภาพแวดล้อมของสนามบิน โดยให้แน่ใจว่าค่าความฝืดของผิวทางวิ่งจะไม่ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด และ
เกิดความปลอดภัยต่อการปฏิบัติการบิน โดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตก (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part2, App.2,
และ Annex14, 2.9.7, Table A-1)
๕)
พื้นผิวจากัดสิ่งกีดขวาง(ตรวจไฟและเครื่องหมายสิ่งกีดขวาง)
ในเขตสนามบินให้ตรวจ
เช่นเดียวกับทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดและพื้นหญ้าในเขตทางวิ่ง นอกเขตสนามบินให้ตรวจอย่างน้อยเดือนละ 1
ครั้ง (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part8, 3.6 )
๖)
รั้วกั้นทางเขตการบิน ให้ตรวจอย่างน้อยสัปดาห์และ 1 ครั้ง (อ้างอิง : กรมการบินพลเรือน)
๗)
การระบายน้า ในเขตสนามบิน ในฤดูฝนให้ตรวจอย่างน้อยเดือนละครั้ง และทุกครั้งที่เกิดฝน
ตกหนักจนอาจเป็นเหตุให้เกิดน้าท่วมขัง ในฤดูอื่นๆ ให้ตรวจอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง นอกเขตสนามบินให้
ตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (อ้างอิง : กรมการบินพลเรือน)
วิธีปฏิบัติ(Procedures) เพื่อความปลอดภัยในการตรวจพื้นที่เคลื่อนไหว
๑) การตรวจทางวิ่ง (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part8, 3.3 )
 ก่อนการเข้าตรวจเขตทางวิ่ง ( Runway strip) ผู้ตรวจต้องแจ้งและได้รับคาแนะนาจากผู้
ควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบินเลยก่อนทุกครั้ง ห้ามไม่ให้มีการเข้าตรวจ จนกว่าจะได้รับคาแนะนา
จากผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part8, 3.3.1 )
/- ขณะตรวจ...

4
 ขณะตรวจ ให้ผู้ตรวจเฝ้าฟังการติดต่อทางวิทยุสื่อสารของสนามบินเลยตลอดเวลา
เพื่อให้ทราบการเคลื่อนไหวและกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่เคลื่อนไหวและทราบข้อแนะนาในการปฏิบัติสาหรับ
ผู้ตรวจ (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part8, 3.3.2 )
 ขณะทาการตรวจ เมื่อได้รับแจ้งจากหอควบคุมการจร าจรทางอากาศ ให้หยุดการปฏิบัติ
เนื่องจากจะมีการปฏิบัติการบิน ผู้ตรวจต้องรีบเคลื่อนที่ออกจากบริเวณที่ตรวจ และไปหยุดรอในบริเวณที่
ปลอดภัยที่สนามบินเลยกาหนด เพื่อไม่ทาให้เกิดการล้าพื้นผิวจากัดสิ่งกีดขวางของสนามบิน (อ้างอิง ICAO :
Doc.9137, Part8, 3.3.3 )
 การขับยานพาหนะตรวจทางวิ่ง จะขับในทิศทางสวนกับทิศทางการวิ่งขึ้นหรือร่อนลงของ
อากาศยานเสมอ เพื่อให้สามารถสังเกตการจราจรในทิศทางสวนกัน (อ้างอิง ICAO: Doc.9137, Part8, 3.3.5 )
 เมื่อทาการตรวจเสร็จเรียบร้อย จะออกให้พ้นพื้นที่ตรวจมาอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย และ
ไม่ล้าพื้นผิวจากัดสิ่งกีดขวาง ตามข้อกาหนดของสนามบินเลย ให้แจ้งการออกจากพื้นที่ตรวจให้ผู้ควบคุม
การจราจรทางอากาศของสนามบินเลยทราบทันที พร้อมแจ้งผลการตรวจโดยสังเขป
(อ้างอิง ICAO :
Doc.9137, Part8, 3.3.6 )
๒) การตรวจทางขับ ลานจอด และบริเวณอื่นๆ ในพื้นที่เคลื่อนไหว ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
ตรวจทางวิ่ง ข้อ ๑-๓ และ ข้อ ๕ โดยอนุโลม (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part8)
รายละเอียดการตรวจ (อ้างอิง ICAO : Doc.9774, App.1, 4.5,e)
๑) การตรวจบริเวณพื้นผิวคอนกรีตและแอสฟัลติกส์คอนกรีต (ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด) ให้
ตรวจความสะอาด การชารุดแตกร้าวโดยเฉพาะตรงขอบและรอยต่อ การทรุดแอ่นตัว การระบายน้าของพื้นผิว
การชารุดเสียหายของฝาปิดบ่อพักต่าง ๆ การลบเลือนหลุดลอกของเครื่องหมายบนพื้นผิว การหลุดร่อน
เสื่อมสภาพของวัสดุหยอดรอยต่อ การชารุดเสียหายของไฟสนามบินและอุปกรณ์ติดตั้ง รวมถึงร่องรอย เศษ
ซากของสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อการบิน (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part8, 3.4.1, a) – f))
๒) การตรวจบริเวณพื้นหญ้าและพื้นที่เคลื่ อนไหว ให้ตรวจ ความชัดเจนของเครื่องช่วยการ
เดินอากาศด้วยทัศนวิสัย การระบายน้า ร่องรอย เศษซากของสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อการบิน สภาพความ
แข็งแรงและเรียบของพื้นที่ เพื่อให้สามารถรองรับอากาศยานในกรณีวิ่งออกนอกทางวิ่ง โดยไม่ทาให้เกิดความ
เสียหายต่อโครงสร้างของอากาศยาน (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part8, 3.5.1 )
๓) การกรวดน้าขังบนทางวิ่ง-ทางขับ ในขณะฝนตกและหลังฝนตก ให้ตรวจ สภาพของพื้นผิว
โดยครอบคลุมพื้นที่ตามความกว้างกึ่งหนึ่ง ตลอดแนวกึ่งกลางทางวิ่ง และแจ้งผลการตรวจให้ผู้ควบคุม
การจราจรทางอากาศและฝุายบารุงรักษาทราบ โดยใช้การบอกและประเมินสภาพด้วยสายตา ตามมาตรฐาน
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO Annex 14) ดังนี้ ๑) DAMP (ชื้น) เมื่อพบว่าสภาพสีของ
พื้นผิวทางวิ่งเปลี่ยนไปเนื่องจากความชื้น ๒) WET (เปียก) เมื่อพบว่าพื้นผิวของทางวิ่งเปียกน้าแต่ไม่มีน้าขัง
๓) WATER PATCHES (น้าขังเป็นหย่อม) เมื่อพบว่ามีน้าขังเป็นหย่อมๆ บนพื้นผิวทางวิ่งสามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า ๔) FLOODED (น้าขังเป็นบริเวณกว้าง) เมื่อพบว่ามีน้าขังเป็นบริเวณกว้างบนพื้นผิวทางวิ่ง
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (อ้างอิง ICAO : Annex14, 2.9.4 )
๔) การตรวจวัดความฝืดของทางวิ่ง
 การตรวจวัดด้วยสายตา ให้สนามบินที่ไม่มีอุปกรณ์วัดความฝืดของผิวทางวิ่ง และรองรับ
อากาศยาน Turbo-jet การตรวจวัด ตามห้วงเวลาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยให้แน่ใจว่าจะเกิด
ความปลอดภัยต่อการปฏิบัติการบิน ค่าความฝืดของผิวทางวิ่ง ใช้การประมาณการจากร้อยละของพื้นที่บริเวณ
/ อากาศยาน …
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อากาศยานแตะพื้น ( Touchdown zone) ที่ถูกปกคลุมด้วยคราบยาง ทั้งนี้ให้มีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขให้
สอดคล้องกัน ให้ใช้มาตรฐานของ ICAO (Doc 9137 Airport Service Manual Part 2) เป็นหลักในการ
พิจารณา (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part2, App2 )
 การตรวจวัดด้วยอุปกรณ์ สนามบินที่มีอุปกรณ์วัดความฝืดของผิวทางวิ่งโดยใช้อุปกรณ์ตาม
ห้วงเวลาที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อไม่ให้ค่าความฝืดต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด เมือ
ตรวจวัดแล้วพบว่า พื้นพิวของทางวิ่งมีค่าความฝืดของทางวิ่งต่ากว่าเกณฑ์ค่าความฝืดขั้นต่า (Minimum
friction level) ให้สนามบินทาการซ่อมบารุงผิวทางวิ่งใหม่ให้ได้ค่าความฝืดตามเกณฑ์มาตรฐานของ ICAO
(Doc 9137 Airport Service Manual Part 2) (อ้างอิง ICAO : Annex14, 2.9.7, Table A-1 )
๕) การตรวจพื้นผิวจากัดสิ่งกีดขวาง ให้ตรวจความถูกต้อง เรียบร้อย และ สภาพการใช้งานได้
ของไฟสัญญาณและเครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวางของสิ่งกีดขวางที่ได้รับอนุญาต ที่ตั้งอยู่ทั้งในและนอกเขต
สนามบิน รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งกีดขวางเพิ่มเติมให้ดูจากมาตรฐานการควบคุมสิ่งกีดขวางของ
กรมการบินพลเรือน (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part8, 3.6 )
๖) การตรวจรั้วกั้นเขตการบิน ให้ตรวจความชารุดเสียหายและตรวจความเรียบร้อยของการ
เปิด-ปิด ประตูเข้า-ออกพื้นที่ (อ้างอิง : กรมการบินพลเรือน)
๗) การตรวจการระบายน้า ให้ตรวจ ความคล่องตัวของการไหลของน้า การตื้นเขินของคลอง
ระบายน้า การอุดตันของท่อทาง การทรุดพังของคันดิน การเติบโตของวัชพืชที่ปิดกั้นการระบายน้า (อ้างอิง :
กรมการบินพลเรือน)
การบันทึกและการเก็บบันทึกการตรวจ
ให้มีการบันทึกการตรวจสนามบินทุกครั้งที่ทาการตรวจ โดยระบุวันเวลา ผู้ตรวจ รายการ
ตรวจ (อย่างน้อยตามที่ระบุในมาตรฐานฉบับนี้) สภาพของสิ่งที่ตรวจ แนวทางแก้ไขสิ่งชารุดบกพร่อง และ
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งนี้หากสามารถถ่ายภาพประกอบด้วยก็จะทาให้การบันทึกชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
ให้เก็บบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในการติดตามแก้ไขปัญหา (อ้างอิง ICAO : Doc.9774, App.1, 4.5,c)
การรายงานผลการตรวจ
ระหว่างทาการตรวจถ้าพบสิ่งชารุดที่เป็นอันตรายต่อการบิน ให้รายงานผ่านเครือข่ายวิทยุ
สื่อสารของสนามบินโดยทันที เพื่อให้หน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศแจ้งอากาศยานที่ใช้สนามบิน
ทราบต่อไป (อ้างอิง ICAO : Doc.9774, App.1, 4.5,f) (อ้างอิง ICAO : Doc.9173, App.8, 3.7,1-3.7.4)
 ถ้าตรวจพบสิ่งชารุดบกพร่อง ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ในการปฏิบัติการบิน ให้
แจ้งสิ่งที่ตรวจพบแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 ถ้าขณะตรวจพบส่วนประกอบหรือยางล้อของอากาศยาน ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยของสนามบิน และหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศทราบทันที เพื่อสืบหาที่มาและทา
การแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง
 ในกรณีที่สนามบินไม่มีแผนผังการตรวจทางวิ่งที่สามารถอ้างอิงได้ละเอียดเพียงพอ ให้ทา
จุดอ้างอิง (Reference plate) ไว้บริเวณพื้นที่ด้านนอกของแนวไฟสัญญาณของทางวิ่งด้าน ใดด้านหนึ่งให้
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อให้สามารถบ่งชี้บริเวณที่พบสิ่งบกพร่องได้แม่นยาชัดเจน
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แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการเข้า-ออกเขตการบิน
เพื่อให้มีการควบคุมกากับดูแลในเรื่องการเข้า – ออกเขตการบิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภา พ
จึงกาหนดให้มีผู้ดาเนินการสนามบินจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของสนามบิน ในเรื่องการเข้า –ออกเขตการ
บิน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมเฉพาะในด้านความปลอดภัยในเขตการบินเป็นหลักโดยมีรายละเอียด
ของมาตรฐานอย่างน้อยดังนี้
ความรับผิดชอบของผู้ดาเนินการสนามบิน
๑) ผู้ดาเนินการสนามบินมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการควบคุมการเข้า – ออกเขตการ
บินให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กรมการบินพลเรือนกาหนด (อ้างอิง ICAO : Doc.9774, 4.2)
๒) ผู้ดาเนินการสนามบินจัดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเข้า – ออกเขตการบิน
อย่างชัดเจนและกาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการเข้า – ออกเขตการบิน
รวมทั้งจัดทาบัญชีรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาไว้ด้วย (อ้างอิง ICAO : Doc.9774,
4.2, b)
๓) ผู้ดาเนินการสนามบินต้องแน่ใจว่าผู้ใช้บริการของสนามบินรับทราบ และปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดของสนามบินในเรื่องการเข้า – ออกเขตการบิน (อ้างอิง ICAO : Doc.9774, 4.2, a)
การอนุญาตในการเข้า – ออกเขตการบิน
๑) จากัดจานวนบุคคล และยานพาหนะเข้า – ออกเขตการบินเท่าที่จาเป็น โดยจัดทาบัญชี
รายชื่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน องค์กร บุคคล ยานพาหนะที่สามารถเข้า – ออกพื้นที่การบินได้ (อ้างอิง
กรมการบินพลเรือน : Aerodrome Manual 4.2) (อ้างอิง FAR : 139.329, a)
๒) บุคคล ยานพาหนะที่สามารถเข้า – ออกพื้นที่การบินต้องมีบัตรอนุญาตจากผู้ดาเนินการ
สนามบิน และแสดงบัตรอนุญาตไว้ในตาแหน่งที่เห็นเด่นชัดตลอดเวลาที่อยู่ในเขตการบิน
(อ้างอิง FAR :
139.329, a)
๓) ประเภทของการออกบัตรอนุญาตสาหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้า - ออกเขตการบินมี
ดังต่อไปนี้ (อ้างอิง กรมการบินพลเรือน : Aerodrome Manual 4.2) (อ้างอิง FAR : 139.329)
ก. บุคคลและยานพาหนะที่มีหน้าที่โดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตการบินเป็นประจาทุกวัน
ข. บุคคลและยานพาหนะที่มีความจาเป็นต้องเข้า – ออกเขตการบินชั่วคราว เพราะมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติงานเป็นพิเศษ หรือเฉพาะ ซึ่งไม่ใช่งานประจาที่ต้องทาในเขตการบิน
ค. บุคคลและยานพาหนะที่ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในเขตการบินแต่ต้องการเข้า – ออก
เขตการบิน ผู้ดาเนินการสนามบินจะพิจารณาถึงความจาเป็นในการเข้า – ออกเขตการบิน โดยผู้ดาเนินกา ร
สนามบินต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลตลอดเวลาที่อยู่ในเขตการบิน (อ้างอิง CAP 642 Chapter 4)
๔) การออกบัตรอนุญาตสาหรับบุคคลที่เข้า – ออกเขตการบิน ผู้ดาเนินการสนามบินต้องแจ้ง
สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือบัตรให้บุคคลดังกล่าวทราบก่อน และบัตรอนุญาตสาหรับยานพาหนะที่เข้า – ออกเขต
การบินจะออกให้กับยานพาหนะที่ผ่านการตรวจอุปกรณ์ตามข้อกาหนดของยานพาหนะที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขต
การบินแล้วเท่านั้น (อ้างอิง FAR : 139.303) (อ้างอิง CAP 642 Chapter 4)
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มาตรการในการควบคุมการเข้า – ออกเขตการบิน
1) กาหนดเขตการบินอย่างชัดเจน โดยใช้รั้ว หรือสิ่งกีดขวางทางกายภาพในการกาหนดพื้นที่
(อ้างอิง กรมการบินพลเรือน : Aerodrome Manual 4.2)
2) กาหนดประตูที่ใช้ในการเข้า – ออกเขตการบินให้น้อยที่สุดเท่าที่จาเป็น และจัดให้มีการ
ควบคุมประตูที่ใช้ในการเข้า – ออกตลอดเวลา (อ้างอิง กรมการบินพลเรือน : Aerodrome Manual 4.2)
3) จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้สาหรับการควบคุมการเข้า – ออกเขตการบินอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ (อ้างอิง กรมการบินพลเรือน : Aerodrome Manual 4.2)
4) กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้า – ออกเขตการบินที่ชัดเจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุม
การเข้า – ออกเขตการบิน และผู้ใช้บริการสนามบินปฏิบัติตาม (อ้างอิง CAP 642 Chapter 4)
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แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการกวาดและการล้างทาความสะอาดลานจอด
มาตรฐานการกวาด และการล้างทาความสะอาดลานจอดให้เป็นไปอย่างปลอดภัย จึง
กาหนดให้ผู้ดาเนินการสนามบินจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานในเรื่องการกวาดและล้างทาความสะอาดลาน
จอดเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานดังต่อไปนี้
ความรับผิดชอบของผู้ดาเนินการสนามบิน
๑) ให้ผู้ดาเนินการสนามบินกาหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานในเรื่องการกวาดและการ
ล้างทาความสะอาดลานจอดของสนามบิน (อ้างอิง ICAO : Doc.9774)
๒) ให้ผู้ดาเนินการสนามบินกาหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกวาดและล้างทา
ความสะอาดลานจอดอย่างชัดเจน (อ้างอิง ICAO : Doc.9774)
๓) ให้ผู้ดาเนินการสนามบินจัดให้มีมาตรการการปฏิบัติ เพื่อให้แน่ใจว่าลานจอดสะอาด
ปราศจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่ออากาศยาน คน ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ปฏิบัติงานในลานจอด (อ้างอิง ICAO
: ICAO ASM Part 2 Chapter8)
การกวาดและล้างทาความสะอาดลานจอด
๑) ให้มีการกาหนดความถี่ในการกวาดและล้างทาความสะอาดลานจอด (อ้างอิง ICAO :
ICAO ASM Part 9)
๒) ให้มีการบันทึกการรายงาน เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ปฏิบัติงานในลานจอด เมื่อพบเห็นสิ่ง
แปลกปลอม และคราบเปรอะเปื้อนที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถทาการจัดการเองได้
๓) ให้มีการกาหนดอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีที่ใช้ในการกราดและล้างทาความ
สะอาดลานจอด (อ้างอิง ICAO : ICAO ASM Part 2 , 9)
๔) ให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดและล้างทาความสะอาดลานจอดเป็นประจา
สม่าเสมอ (อ้างอิง CAP 168 Appendix 3E )
๕) ให้มีการกาหนดวิธีในการล้างทาความสะอาดลานจอด เพื่อเป็นการขจัดคราบเปรอะ
เปื้อนที่อยู่บนพื้นลานจอด (อ้างอิง ICAO : ICAO ASM Part 2 )
๖) ให้มีการจัดทารายงานการกวาดและล้างทาความสะอาดลานจอดหลังจากที่มีการ
ดาเนินการกวาดและล้างทาความสะอาดทุกครั้ง (อ้างอิง ICAO : ICAO ASM Part 8)
การตรวจ ให้มีการตรวจความสะอาดของพื้นลานจอดเป็นประจาสม่าเสมอ (อ้างอิง ICAO
: ICAO ASM Part 2 )
การปูองกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมและคราบเปรอะเปื้อน
ให้มีการจัดทาโปรแกรมการปูองกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมและคราบเปรอะเปื้อนใน
พื้นที่ลานจอด (อ้างอิง ICAO : ICAO ASM Part 2 ) (อ้างอิง FAA : AC 150-5380-5b) (อ้างอิง CAP 168
Appendix 3E ,CAP 642 Chapter2)
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แนวคิดเกี่ยวกับการมาตรฐานการบริหารจัดการเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสัตว์
เพื่อให้มีการควบคุมกากับดูแลในเรื่องการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์ และลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้น จึงกาหนดให้ผู้ดาเนินการสนามบินจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานในเรื่อง
การบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานดังต่อไปนี้เป็นอย่าง
น้อย
ความรับผิดชอบของผู้ดาเนินการสนามบิน
๑) ให้ผู้ดาเนินการสนามบินจัดให้มีการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์ และสนับสนุนทรัพยากร
ที่จาเป็น เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอันตรายที่เกิดจากสัตว์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งในสนามบินและพื้นที่ใกล้เคียง
สนามบิน (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part3, Chap3 )
๒) ให้ผู้ดาเนินการสนามบินมีการดาเนินการเพื่อลดปริมาณสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินที่อยู่
ในเขตสนามบินหรือเขตพื้นที่ใกล้เคียงสนามบิน (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part3, Chap3 ) (อ้างอิง FAA :
CFR 139.337 ข้อ a)
๓) ผู้ดาเนินการสนามบินมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและ
ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อไม่ให้สนามบินได้รับผลกระทบจากสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน
(อ้างอิง ICAO :
Doc.9137, Part3, Chap3)
หน่วยงานและมาตรการด้านการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์ของสนามบิน
1) หน่วยงานด้านการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์
 ให้ผู้ดาเนินการสนามบินจัดให้มีหน่วยงานด้านการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์ และมีที่
อยู่และผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา โดยจัดให้มีการแต่งตั้งผู้ทาหน้าที่ต่อไปนี้อย่างน้อย
ผู้
ประสานงานด้านการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์ ผู้ทาหน้าที่ควบคุมอันตรายจากสัตว์ (อ้างอิง ICAO :
Doc.9774, Appendix 1 ข้อ 4.12 ) (อ้างอิง FAA : CFR 139.337 ข้อ e(4)) (อ้างอิง CAP 772)
 ให้ผู้ดาเนินการสนามบินทาการจัดตั้งคณะกรรมการสาหรับการบริหารจัดการอันตรายจาก
สัตว์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการทาการทบทวนรายงานการชนและบันทึกกิจกรรมด้านการ
บริหารจัดการอันตรายจากสัตว์ในแต่ละวัน เพื่อพิจารณาหามาตรการที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการอันตรายจาก
สัตว์ (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part3, Chap4)
 ด้านบุคลากร ให้ผู้ดาเนินการสนามบินจัดให้มีบุคลากรของสนามบินที่ผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์ในสนามบิน เพื่อให้บุคลากรของสนามบินมีความรู้และทักษะ
ที่จาเป็นในการดาเนินการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์ให้ได้ตามที่กาหนด จัดให้มีจานวนบุคลากรสาหรับ
บริหารจัดการอันตรายจากสัตว์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ (อ้างอิง FAA : CFR 139.337 ข้อ b) และ f))
3) มาตรการและการดาเนินการ ให้มีการดาเนินการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์อย่างเป็น
ระบบ และมีมาตรการในการควบคุมอันตรายจากสัตว์ใน 2 ลักษณะ คือ มาตรการในการปูองกัน และ
มาตรการในการลดและบรรเทา มาตรการในการปูองและมาตรการในการลดและบรรเทาอันตรายจากสัตว์
จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ้างอิง ICAO : Doc.9137,
Part3, Chap7, 8)
/การรายงาน...
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การรายงานอันตรายจากสัตว์
 ให้มีระบบรายงานอันตรายจากสัตว์ของสนามบิน เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ปัญหา
เพื่อปูองกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์ต่อการปฏิบัติการบิน โดย ได้รับรายงานอากาศยานชนสัตว์จากผู้เกี่ยวข้อง
และได้รับรายงานว่าพบสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อการบินจากผู้ที่เชื่อถือได้ (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part3,
Chap 3) (อ้างอิง FAA : ACC 150/5200-32A)
 ในกรณีที่สนามบินเป็นผู้พบเห็นอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ หรือฝูงสัตว์ที่อาจทาให้เกิดอันตราย
ต่อการบิน ให้สนามบินรายงานอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ดังกล่าวให้กรมการบินพลเรือนทราบตามที่กรมการบิน
พลเรือนกาหนด (อ้างอิง : กรมการบินพลเรือน)
การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสัตว์
1) ให้มีการประเมินอันตรายจากสัตว์เบื้องต้นเป็นประจาทุกฤดูกาล โดย ทาการรวบรวมข้อมูล
จากทุกแหล่งในแต่ละฤดูกาล เพื่อระบุแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของสัตว์ การเคลื่อนที่ของฝูงสัตว์ทั้งใน
บริเวณสนามบินและพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงสนามบิน
จัดทากระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสัตว์ใน
สนามบิน (อ้างอิง CAP 772)
2) ให้มีการวิเคราะห์อันตรายจากสัตว์เมื่อได้รับรายงานตามรายงานอันตรายจากสัตว์ โดยมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย มีการวิเคราะห์เหตุการณ์และกรณีแวดล้อมต่างๆ โดยทันที่ที่ได้รับ
รายงาน พิสูจน์ทราบสัตว์ที่พบ จานวน สถานที่ รูปแบบเส้นทางการเคลื่อนที่ วัน เวลา และสถานที่ที่พบโดย
(อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part3, Chap 6) (อ้างอิง FAA : CFR 139.337 ข้อ b) และ c))
 ให้ผู้รับผิดชอบสนามบินเก็บชิ้นส่วนซากสัตว์ที่จาเป็นต่อการระบุชนิดใส่ภาชนะปิดให้มิดชิด
และส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร็วที่สุด เพื่อวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ
 หลังจากทราบผลการวิเคราะห์ ให้สนามบินจัดทาผลการวิเคราะห์ ให้สนามบินจัดทาบันทึก
ชนิดของสัตว์ที่ชนกับอากาศยานโดยแยกให้ชัดเจนว่าเหตุการณ์นั้นเกิดจากสัตว์ในเขตสนามบินหรือนอกเขต
สนามบิน
 ระบุสถานที่ภายในและบริเวณใกล้เคียงสนามบิน ว่ามีบริเวณใดที่น่าจะเป็นที่อยู่อาศัย หรือ
แหล่งอาหารของสัตว์
 แจ้งรายละเอียดอันตรายที่เกิดจากสัตว์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินได้รับทราบ
 จัดทาแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดหรือบรรเทาอันตรายจากสัตว์
 เมื่อทราบผลการวิเคราะห์อันตรายจากสัตว์แล้ว ให้ผู้ดาเนินการสนามบินนาผลที่ได้ไปใช้ใน
การปรับปรุงแผน
การปูองกันอันตรายจากสัตว์
ให้มีการจากัดแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งเพาะพันธุ์ และแหล่งหากินของสัตว์ตามความจาเป็น ทั้งใน
เขตสนามบินและพื้นที่ใกล้เคียงสนามบิน เพื่อลดอันตรายจากสัตว์ทั้งในระยะสั้นระยะยาว ให้ทาการสารวจ
ระบบนิเวศวิทยาโดยรอบ ก่อนที่จะทาการดัดแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมของสนามบิน (อ้างอิง ICAO : Doc.9137,
Part3, Chap 7) (อ้างอิง FAA : CFR 139.337 ข้อ f),(2)(i) และ (ii))
/การลดและ…
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การลดและบรรเทาปัญหาอันตรายจากสัตว์
1) ให้มีมาตรการขับไล่หรือกาจัดสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน (อ้างอิง ICAO : Doc.9137,
Part3, Chap 8) (อ้างอิง FAA : CFR 139.337 ข้อ f),(5))
2) ให้มีการสังเกต และบันทึกปฏิกิริยาของสัตว์ต่อวิธีการที่ใช้ในการขับไล่หรือกาจัดสัตว์ที่เป็น
อันตรายต่อการบิน (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part3, Chap 8) (อ้างอิง FAA : CFR 139.337 ข้อ f),(5))
3) ให้มีขั้นตอนการใช้มาตรการขับไล่หรือกาจัดสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน ขณะมีการ
ปฏิบัติการบิน ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย (อ้างอิง FAA : CFR 139.337 ข้อ f),(5))
 ให้ผู้ดาเนินการสนามบินกาหนดบุคคลผู้รับผิดชอบและขั้นตอนในการปฏิบัติ
 ให้มีการจัดการตรวจสอบด้านกายภาพของพื้นที่เคลื่อนไหว และพื้นที่อื่นๆ ที่สาคัญก่อนมี
การปฏิบัติการบิน และขณะมีการปฏิบัติการบินควรอนุญาตให้ผู้รับผิดชอบสามารถเข้าปฏิบัติการได้ในช่วง
ระยะเวลาที่จาเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติการบินจะไม่ได้รับอันตรายที่เกิดจากสัตว์
 ให้ใช้มาตรการในการขับไล่หรือกาจัดสัตว์ที่ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน หรือมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินน้อยที่สุด
 ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมอันตรายจากสัตว์แจ้งเตือนนักบินและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง
หน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร และจัดให้มีอุปกรณ์
สื่อสารที่จาเป็น
การเฝูาติดตามและการประเมินผลความสาเร็จ
1) ให้มีการบันทึกข้อมูลการดาเนินการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์ของสนามบิน
(อ้างอิง
ICAO : Doc.9137, Part3, Chap 8) (อ้างอิง FAA : CFR 139.337 ข้อ c)
2) ให้ทาการประเมินความสาเร็จของมาตรการที่สนามบินใช้ในการบริหารจัดการอันตรายจาก
สัตว์ (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part3, Chap 11) (อ้างอิง FAA : CFR 139.337 ข้อ f),(6))
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แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัตกิ ารจัดสรรหลุมจอด
เพื่อให้มีการควบคุมกากับดูแลในเรื่องการจัดสรรหลุมจอดให้เป็นไปอย่างปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้ผู้ดาเนินการสนามบินจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของสนามบินในเรื่องการ
จัดสรรหลุมจอดเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานดังต่อไปนี้
ความรับผิดชอบของผู้ดาเนินการสนามบิน
ผู้ดาเนินการสนามบินเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสรรหลุมจอดอากาศยานทั่วทุกหลุมจอด
ในสนามบิน โดยต้องกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบและขั้นตอนปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการของอากาศยานในลานจอด (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part 8)
การดาเนินการจัดสรรหลุมจอดอากาศยาน
1) ผู้ดาเนินการสนามบินจะต้องมีการดาเนินการให้แน่ใจว่าขณะจอดอากาศยาน หรือ
ขับเคลื่อนอากาศยานภายในลานจอด จะมีช่องว่างระหว่างอากาศยานกับอาคาร อากาศยาน-ลาอื่น และวัตถุ
อื่น เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งให้แน่ใจว่าการจัดสรรหลุมจอดจะดาเนินไปอย่างประสิทธิภาพ ไม่ทาให้เกิด
การติดขัดในการใช้บริการหลุมจอดและเกิดความแออัดในลานจอดอากาศยานอันจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติและอุบัติการณ์ในลานจอด ทั้งนี้ให้ผู้ดาเนินการสนามบินมีการดาเนินการดังนี้ (อ้างอิง ICAO :
Annex 14, Section 9.5)
2) ให้ผู้ดาเนินการสนามบินจัดให้มีการเฝูาระวังการปฏิบัติการภายในหลุมจอดโดยให้
แน่ใจว่าอากาศยานมีระยะ Clearance เป็นไปตามมาตรฐานระยะ Clearance ในหลุมจอดอากาศยานที่
กรมการบินพลเรือนกาหนด (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part 8)
3) ให้ผู้ดาเนินการสนามบินจัดทากฎการจัดสรรหลุมจอดสาหรับอากาศยาน เพื่อให้
สามารถดาเนินการจัดสรรหลุมจอดได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการจัดสรรหลุมจอด
โดยจะต้องแจ้งให้สายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบร่วมกัน ทั้งนี้กฎการจัดสรรหลุมจอดต้อง
ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้เป็นอย่างน้อย (อ้างอิง ICAO : Doc.9137, Part 8)
 รายการแบบอากาศยานที่สามารถเข้าจอดได้ของแต่ละหลุมจอด
 ลาดับความสาคัญที่ใช้ในการพิจารณาการจัดสรรหลุมจอด เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพิจารณาจัดสรรหลุมจอดอากาศยานให้กับสายการบิน
 ระยะเวลามากที่สุดที่จะให้อากาศยานในแต่ละหลุมจอดอากาศยานได้
 ระยะเวลาว่างน้อยสุดระหว่างเที่ยวบินที่ใช้หลุมจอดอากาศยานเดียวกัน
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แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติการในสภาวะทัศนวิสัยต่า
เพื่อให้มีการควบคุมกากับดูแลในเรื่องการปฏิบัติการในสภาวะทัศนวิสัยต่าให้เกิดความ
ปลอดภัยต่ออากาศยานและผู้ปฏิบัติการในพื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบิน จึงกาหนดให้ผู้ดาเนินการสนามบิน
จัดทามาตรฐานการปฏิบัติการในสภาวะทัศนวิสัยต่าของสนามบินเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดของ
มาตรฐานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
ความรับผิดชอบของผู้ดาเนินการสนามบิน
1) ผู้ดาเนินการสนามบินเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาระเบียบและคู่มือการปฏิบัติการใน
สภาวะทัศนวิสัยต่า รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติการในสภาวะทัศนวิสัยต่าอย่างสม่าเสมอ
(อ้างอิง ICAO : Doc.9774 Section 4.16)
2) ผู้ดาเนินการสนามบินต้องกาหนดเงื่อนไขสภาวะที่เหมาะสมระดับการให้บริการภาคพื้น
และระดับการให้บริการของเครื่องช่วยเดินอากาศของสนามบิน เพื่อประกาศใช้และยกเลิกขั้นตอนการ
ปฏิบัติการในสภาวะทัศนวิสัยต่า และเงื่อนไขที่กาหนดต้องมีค่าเทียบเท่ากับค่าทัศนวิสัยที่ทางวิ่ง ( RVR) ไม่ต่า
กว่า 400 เมตร (อ้างอิง CAP 168 Appendix 2A)
3) ผู้ดาเนินการสนามบินต้องกาหนดเงื่อนไขสภาวะทัศนวิสัยสาหรับการเตรียมการก่อนการ
ใช้หรือยกเลิกการใช้ขั้นตอนการปฏิบัติการในสภาวะทัศนวิสัยต่า
4) ผู้ดาเนินการสนามบินต้องกาหนดเงื่อนไขสภาวะทัศนวิสัยสาหรับการประกาศให้หยุดการ
ปฏิบัติการบินทั้งหมดในเขตการบิน
การปฏิบัติการในสภาวะทัศนวิสัยต่า
1) ผู้ดาเนินการสนามบินต้องมีระบบการแจ้งเตือนการใช้และยกเลิกขั้นตอนการปฏิบัติการใน
สภาวะทัศนวิสัยต่าต่อผู้ปฏิบัติงานภายในเขตการบินอย่างทั่วถึง การแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกา ร
ปฏิบัติการบิน รวมทั้งการแจ้งเตือนผู้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบินในระหว่างที่มีการใช้ขั้นตอน
การปฏิบัติการในสภาวะทัศนวิสัยต่าทั้งหมด (อ้างอิง ICAO : Doc.9476-AN/927)
2) ผู้ดาเนินการสนามบินต้องกาหนดความถี่และรายการตรวจอย่างชัดเจน ในการตรวจทาง
วิ่งทุกทางวิ่งก่อนจะมีการใช้ทางวิ่งสาหรับการขึ้นลงของอากาศยานในสภาวะทัศนวิสัยต่า
(อ้างอิง ICAO :
Doc.9476-AN/927)
3) ผู้ดาเนินการสนามบินจะต้องแน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งรบกวนสัญญาณเครื่องช่วย
เดินอากาศของสนามบิน (Instrument Approach and Landing Systems) ในขณะใช้ขั้นตอนการปฏิบัติการ
ในสภาวะทัศนวิสัยต่า (อ้างอิง CAP 168 Appendix 2A)
4) ผู้ดาเนินการสนามบินจะต้องแน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างและงานซ่อมบารุงได้ออกจาก
พื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบินก่อนที่จะประกาศใช้ขั้นตอนการปฏิบัติในสภาวะทัศนวิสัยต่า รวมทั้งได้ทาการปิด
กั้นพื้นที่การก่อสร้างและเปิดสัญญาณไฟหรือติดป้ายสัญลักษณ์ไว้อย่างเหมาะสม (อ้างอิง ICAO : Doc.9137)
/๕) การปฏิบัติงาน…
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5) การปฏิบัติงานในพื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบินในสภาวะทัศนวิสัยต่า จะอนุญาตให้เฉพาะ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมเท่านั้น (อ้างอิง ICAO : Doc.9476-AN/927)
6) ยานพาหนะที่ปฏิบัติการในพื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบินขณะสภาวะทัศนวิสัยต่าจะต้องมี
แผนที่การจราจรในพื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบิน รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารวิทยุที่ใช้สื่อสารกับผู้ควบคุมการจราจร
ทางอากาศอยู่ด้วย (อ้างอิง ICAO : Doc.9476-AN/927) (อ้างอิง CAP 168 Appendix 2A)
7) ให้มีการจากัดบุคคลและยานพาหนะในการเข้าพื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบิน เฉพาะ
เจ้าหน้าที่และยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าพื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบินได้ (อ้างอิง ICAO :
Doc.9476-AN/927)
8) ประตูหรือทางเข้าพื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบินที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยโดย
เจ้าหน้าที่จะต้องถูกปิดล็อคและให้มีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ (อ้างอิง ICAO : Doc.9476-AN/927)
9) ให้มีการจากัดจานวนทางขับที่ให้อากาศยานขับเคลื่อนเข้าและออกจากทางวิ่ง รวมทั้งปิด
ทางขับที่ไม่จาเป็น โดยต้องมีการแจ้งให้ผู้ปฏิบัติการบินทราบ (อ้างอิง ICAO : Doc.9476-AN/927)
10) หากไม่จาเป็นไม่ควรให้ยานพาหนะข้ามทางขับในขณะใช้ขั้นตอนการปฏิบัติการใน
สภาวะทัศนวิสัยต่า แต่หากมียานพาหนะที่จาเป็นต้องข้ามทางขับ ผู้ดาเนินการสน ามบินต้องจัดให้มีรถนาใน
การข้ามทางขับ เพื่อความปลอดภัย (อ้างอิง ICAO : Doc.9137)
11) ในหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยมีการเตรียมพร้อมตลอดเวลา ณ อาคารของหน่วยดับเพลิง
และกู้ภัย ในขณะใช้ขั้นตอนการปฏิบัติการในสภาวะทัศนวิสัยต่า และหากสภาวะทัศนวิสัยต่ามากจนมีผลทาให้
เวลาการตอบสนองของหน่วยดับเพลิงไม่ได้ตามมาตรฐาน ให้หน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเตรียมพร้อมสิ่งอานวย
ความสะดวกในการดับเพลิงเพิ่มอีกจุดหนึ่ง ณ จุดเตรียมพร้อมที่พิจาณาแล้วว่าสามารถใช้เวลา ตอบสนองต่อ
อากาศยานอุบัติเหตุได้ตามมาตรฐาน (อ้างอิง ICAO : Doc.9476-AN/927)
12) ให้สนามบินมีการกาหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นให้แก่ยานพาหนะและผู้
ปฏิบัติการในพื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบิน (อ้างอิง CAP 168 Appendix K)
13) ให้เปิดระบบไฟช่วยเพิ่มการมองเห็นของทางวิ่งและทางขับรวมทั้งระบบไฟส่องสว่างของ
พื้นที่เคลื่อนไหวอากาศยานทุกดวง ในระดับความสว่างสูงสุดในขณะการใช้ขั้นตอนการปฏิบัติการในสภาวะ
ทัศนวิสัยต่า (อ้างอิง ICAO : Doc.9476-AN/927)
14) ให้ผู้ดาเนินการสนามบินมีขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในสภาวะ
ทัศนวิสัยต่า (อ้างอิง ICAO : Doc.9476-AN/927)
การตรวจวัดและรายงานค่าทัศนวิสัยที่ทางวิ่ง
ในการปฏิบัติการบินในสภาวะทัศนวิสัยต่าหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการบินจะ
ใช้ค่าทัศนวิสัยที่ทางวิ่ง (RVR) ในการอ้างอิงถึงสภาวะทัศนวิสัย ดังนั้นสนามบินที่มีการปฏิบัติการในสภาวะทัศน
วิสัยต่าจึงต้องจัดให้มีระบบการตรวจวัดค่าทัศนวิสัยที่ทางวิ่ง ซึ่งอาจทาได้ด้วยวิธีการตรวจวัดด้วยสายตา หรือ
การตรวจวัดด้วยเครื่องวัด ทั้งนี้ผู้ดาเนินการสนามบินจะต้องมีมาตรฐานใน การตรวจวัดค่าทัศนวิสัยที่ทาง
วิ่งดังนี้
1) ผู้ดาเนินการสนามบินจะต้องจัดให้มี การตรวจวัดและรายงานค่าทัศนวิสัยที่ทางวิ่ง (RVR)
ทุกทางวิ่งที่มีการปฏิบัติการขึ้น-ลงของอากาศยานในสภาวะทัศนวิสัยต่า (อ้างอิง ICAO : Doc.9774 Section
4.16, Annex 3)
/๒) ในกรณีที่…
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2) ในกรณีที่มี การตรวจวัดค่าทัศนวิสัยที่ทางวิ่งด้วยสายตา เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการตรวจวัดค่า
ทัศนวิสัยที่ทางวิ่ง (RVR) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้เป็นอย่างน้อย (อ้างอิง ICAO : Doc.9328-AN/908)
 ผ่านการอบรมเรื่องต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย อันตรายจากการปฏิบัติการในสภาวะทัศนวิสัย
ต่า ขั้นตอนการปฏิบัติการในสภาวะทัศนวิสัยต่า สัญญาณไฟ ป้ายสัญลักษณ์ และเครื่องหมายในการจราจร
ในพื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบิน การติดต่อสื่อสารกับผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศและคาศัพท์มาตรฐานใน
การสื่อสารวิทยุ ( Standard R/T Phaseology) ความรู้พื้นฐานด้านอุตุนิยมวิทยาที่จาเป็น การตรวจวัดและ
รายงานค่าทัศนวิสัยที่ทางวิ่ง
 ไม่มีความบกพร่องทางสายตาและมีการตรวจวัดสายตาอย่างสม่าเสมอ
3) ในกรณีที่มีการตรวจวัดค่าทัศนวิสัยที่ทางวิ่งด้วยสายตา เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการตรวจวัดค่า
ทัศนวิสัยที่ทางวิ่งต้องมีวิทยุสื่อสารและติดต่อกับผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศตลอดเวลาที่ปฏิบัติการตรวจวัด
(อ้างอิง กรมการบินพลเรือน : Aerodrome Manual)
4) ในการตรวจวัดค่าทัศนวิสัยที่ทางวิ่งทั้งด้วยวิธีการตรวจวัดด้วยสายตาและด้วยเครื่องวัด ให้
ทาการตรวจวัดค่าทัศนวิสัยที่ทางวิ่ง ณ ตาแหน่งที่กาหนดตามประเภทของทางวิ่ง ดังนี้
(อ้างอิง ICAO :
Annex3 Section 4.6.3, Doc 9328-AN/908 )
 สาหรับทางวิ่งประเภท Non-Precision Runway และ Category I ให้ทาการตรวจวัด
ค่าทัศนวิสัยที่ทางวิ่ง ณ เขตจุดแตะพื้น (Touchdown Zone)
 สาหรับทางวิ่งประเภท Category II ให้ทาการตรวจวัดค่าทัศนวิสัยที่ทางวิ่ง ณ เขตจุด
แตะพื้น (Touchdown Zone) และบริเวณกึ่งกลางทางวิ่ง (Mid-Point)
 สาหรับทางวิ่งประเภท Category III ให้ทาการตรวจวัดค่าทัศนวิสัยที่ทางวิ่ง ณ เขตจุด
แตะพื้น(Touchdown Zone) บริเวณกึ่งกลางทางวิ่ง (Mid-Point) และบริเวณปลายจุดทางวิ่ง (Stop-End)
ในกรณีมีเหตุให้ไม่สามารถทาการตรวจวัดค่าทัศนวิสัยที่ทางวิ่งได้ ให้ใช้วิธีแปลงค่าทัศน
วิสัยที่ได้รับรายงานจากหน่วยอุตุนิยมวิทยาเป็นค่าทัศนวิสัยที่ทางวิ่งตามตารางข้างล่างนี้
ตารางที 1. การแปลงค่าทัศนวิสัย (Meteorological Visibility) เป็นค่าทัศนวิสัยที่ทางวิ่ง (RVR)
การติดตั้งของระบบไฟทางวิ่ง
ไฟทางวิ่งแบบ high intensity
ติดตั้งไฟทางวิ่งประเภทอื่นที่ไม่ใช่ high intensity
ไม่มีระบบไฟทางวิ่ง

RVR = (Met Visibility) x
เวลากลางวัน
เวลากลางคืน
1.5
2.0
1.0
1.5
1.0
-
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แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบิน
เพื่อให้การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบินไม่ให้เกิดอันตรายกับอากาศ
ยานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในเขตการบิน รวมถึงตัวผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง กรมการบินพลเรือนจึงกาหนดให้
ผู้ดาเนินการสนามบินจัดทามาตรฐานในเรื่องการปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบินเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบิน
ให้ผู้ดาเนินการสนามบินกาหนดกฎระเบียบในเรื่องการปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบิน
ให้ผู้ดาเนินการสนามบินกาหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้างใน
เขตการบิน (อ้างอิง ICAO : Doc.9137 Part 8 Chapter 8)
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ให้ผู้ดาเนินการสนามบินแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบิน
บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องมีความรู้ความสามารถที่จะควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อสร้างในการเขตการบิน
(อ้างอิง
CASA MOS Part 139 Chapter 10)
การควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้าง
1) การปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบินต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดาเนินการสนามบิน และ
หน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศต้องรับรู้ข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง
(อ้างอิง ICAO :
Doc.9137 Part 8 Chapter 8)
2) การควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบิน ให้ดาเนินการตามลักษณะของงาน
ก่อสร้างดังนี้ งานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน ไม่ต้องมีการจัดทา
แผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง ส่วนงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน
ต้องมีการจัดทาแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง (อ้างอิง CASA MOS Part 139 Chapter 10)
3) ให้มีระบบการอนุญาตและการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคล หรือหน่วยงาน รวมทั้ง
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบิน โดยจะต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบ เพื่อความ
ปลอดภัยในเขตการบิน
4) การปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบินต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ
พื้นที่ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติการของอากาศยาน เว้นแต่การปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติการของอากาศยานและผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมความรู้สาหรับเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยและสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยได้ (อ้างอิง ICAO : Doc.9137 Part
8 Chapter 8) (อ้างอิง CASA MOS Part 139 Chapter 10)
5) การปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบินต้องดาเนินการภายในช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต
เท่านั้น
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6) การปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบินจะต้องมีอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารที่สามารถติดต่อกับ
ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศได้ตลอดเวลาที่อยู่ในเขตการบิน (อ้างอิง CASA MOS Part 139 Chapter 10)
7) ก่อนอนุญาตให้อากาศยานใช้งานพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานก่อสร้าง ต้องมีการตรวจสอบ
สภาพผิวทาง พื้นที่โดยรอบและอุปกรณ์อานวยความสะดวกของสนามบิน ว่าเป็นไปตามมาตรฐานของกรมการ
บินพลเรือน ก่อนอนุญาตให้ใช้งานสาหรับการปฏิบัติการของอากาศยาน (อ้างอิง ICAO : Doc.9137 Part 8
Chapter 8) (อ้างอิง CASA MOS Part 139 Chapter 10)
8) ต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบินเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับ
อากาศยาน (อ้างอิง CAANZ AC139-5)
การจัดทาแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง
1) รายละเอียดของแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างต้องสอดคล้องตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบิน การจัดทาแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของ
อากาศยาน จะต้องมีการับฟังและพิจารณาข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงาน
ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุง (อ้างอิง CASA MOS Part 139 Chapter 10)
2) แผนการปฏิบัติงานก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยานต้อง
ประกอบไปด้วย รายละเอียดที่จาเป็นสาหรับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุง เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อสร้างในการเขตการบิน (อ้างอิง CASA MOS Part 139 Chapter 10)
3) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง
หรือซ่อมบารุง (อ้างอิง CASA MOS Part 139 Chapter 10)
4) ต้องได้รับแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างฉบับล่าสุด (อ้างอิง CASA MOS Part 139
Chapter 10)
การปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน
1) การปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติที่ผู้ดาเนินการสนามบินกาหนด (อ้างอิง ICAO : Doc.9137 Part 8
Chapter 8)
2) ผู้ดาเนินการสนามบินต้องมีการกระจายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานก่อสร้าง
หรือซ่อมบารุงที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการของอากาศยานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึง (อ้างอิง Airway New Zealand Publishing and NOTAM Guidelines for Aerodrome
Operation)
3) ผู้ดาเนินการสนามบินต้องไม่อนุญาตให้มีการปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่ไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยานในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาที่ทัศน์วิสัยต่ากว่า 5 กิโลเมตร
ในขณะที่สนามบินเปิดให้อากาศยานปฏิบัติการบิน และไม่มีหน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศปฏิบัติ
หน้าที่ (อ้างอิง CASA MOS Part 139 Chapter 10)
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การปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่ มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน
1) การปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน
ต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง (อ้างอิง CASA MOS Part 139 Chapter 10)
2) การปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน
ซึ่งผู้ดาเนินการสนามบินพิจารณาแล้วว่าจาเป็นจะต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน และไม่สามารถจัดทาแผนปฏิบัติ
งานก่อสร้างได้ทัน ไม่ต้องมีการจัดทาแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง โดยต้องมีการออกประกาศนักบิน ( NOTAM)
เพื่อแจ้งข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง รวมถึงวันเวลาเริ่มต้นและแล้วเสร็จ โดยเร็วที่สุด
(อ้างอิง
CASA MOS Part 139 Chapter 10)
3) การปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของทางวิ่งหรือ
พื้นผิวจากัดสิ่งกีดขวาง ตลอดจนการปฏิบัติงานก่อสร้าง หรือซ่อมบารุงที่ต้องใช้เวลาในการดาเนินการให้ระดับ
การให้ระดับความปลอดภัยกลับมาอยู่ในระดับปกติมากกว่า 10 นาที ต้องมีการออกประกาศนักบิน (NOTAM)
ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง (อ้างอิง CASA MOS Part 139 Chapter 10)
4) ระหว่างที่มีการปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของ
อากาศยานต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างสม่าเสมอ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม หรืออาจมีการจัดตั้งคณะทางาน ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบเพื่อพิจารณาความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น รวมถึงแก้ไขแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างตามเหมาะสม (อ้างอิง ICAO : Doc.9137 Part 8 Chapter 8)
5) ต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งกีดขวางจากการปฎิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุง
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน ที่อาจเกิดกับอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศ หรือทาให้
ข้อกาหนดสาหรับการปฏิบัติการของอากาศยาน (Airctaft operations limits) เปลี่ยนแปลงไปและหา
แนวทางลดผลกระทบที่เกิดให้น้อยที่สุด (อ้างอิง ICAO : Doc.9137 Part 8 Chapter 8)
6) พื้นที่ในเขตการบินที่มีการปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติการของอากาศยานต้องถูกกาหนดแยกจากพื้นที่ในเขตการบินส่วนอื่นอย่างชัดเจนในขณะที่มีการ
ปฏิบัติการของอากาศยานโดยการแสดงเครื่องหมายหรือไฟสัญญาณเพื่อกาหนดแยกพื้นที่ตามข้อกาหนดของ
กรมการบินพลเรือน (อ้างอิง ICAO:Doc.9137 Part8 Chapter8) (อ้างอิง CASA MOS Part139 Chapter10)
7) สิ่งกีดขวางที่เกิดจากการปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติการของอากาศยานต้องได้รับการติดตั้งเครื่องหมาย หรือไฟสัญญาณในขณะที่มีการปฏิบัติการของ
อากาศยาน โดยเครื่องหมายและไฟสัญญาณต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของกรมการบินพลเรือน (อ้างอิง CASA
MOS Part 139 Chapter 10) (อ้างอิง ICAO : Doc.9137 Part 8 Chapter 8)
8) ไฟสัญญาณบางส่วนภายในเขตการบิน ซึ่งจะนาอากาศยานไปสู่พื้นที่ปฏิบัติงานก่อสร้าง
หรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยานต้องถูกปิดหรือได้รับการปิดบัง (อ้างอิง ICAO :
Doc.9137 Part 8 Chapter 8)
9) ต้องมีการแจ้งข้อมูลอันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติการของอากาศยานในเขตการบิน
ให้ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างได้รับทราบ และแนะนาให้ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างดาเนินการปูองกันอันตรายที่อาจเกิดกับ
บุคคลผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง (อ้างอิง CASA MOS Part 139 Chapter 10)
10) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศ
ยานต้องมีการออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งข้อมูลให้หน่วยปฏิบัติการบินทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง และต้องมีการยกเลิกประกาศนักบิน (NOTAM) เมื่อการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างเสร็จสิ้น (อ้างอิง CASA MOS Part 139 Chapter 10)

