ประกาศกรมการบินพลเรือน
เรื่อง มาตรฐานการออกแบบและการกอสรางสนามบินเฮลิคอปเตอร พ.ศ. ๒๕๕๖
---------------------------อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๕.๑๖ ของขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ฉบับที่ ๘๐ วาดวยมาตรฐานการกอสรางสนามบิน ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ อธิบดีกรมการบินพลเรือนจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง มาตรฐานการออกแบบ
และการกอสรางสนามบินเฮลิคอปเตอร พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“สนามบินเฮลิคอปเตอร (heliport)” หมายความวา สนามบินหรือพื้นที่ที่กําหนดไว
บนโครงสรางสํ า หรั บ ใชทั้ ง หมดหรื อ บางสวนในการบิ น ขึ้ น บิ น ลง และขั บ เคลื่ อ นบนพื้ น ผิ ว ของ
เฮลิคอปเตอร
“สนามบินเฮลิคอปเตอรระดับพื้นผิว (surface-level heliport)” หมายความวา
สนามบินสําหรับเฮลิคอปเตอรที่ตั้งอยูบนพื้นดินหรือพื้นน้ํา
“สนามบินเฮลิคอปเตอรยกระดับ (elevated heliport)” หมายความวา สนามบิน
สําหรับเฮลิคอปเตอรที่ตั้งอยูบนโครงสรางที่ยกระดับเหนือพื้นดิน
“สนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝQRง (helideck)” หมายความวา สนามบินเฮลิคอปเตอร
ที่อยูบนโครงสราง และไมอยูบนพื้นดินหรืออยูนอกชายฝQRง เชน แทนขุดเจาะเพื่อสํารวจหรือผลิต
ปUโตรเลียมหรือกVาซธรรมชาติ
“สนามบินเฮลิคอปเตอรบนเรือ (shipboard heliport)” หมายความวา สนามบิน
เฮลิคอปเตอรซึ่งตั้งอยูบนเรือ ซึ่งอาจจะสรางขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการใชงานโดยเฉพาะหรือไมก็ได
สนามบินเฮลิคอปเตอรบนเรือที่สรางขึ้นโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคในการใชงาน (purpose-built
shipboard heliport) เป[นสนามบินที่ออกแบบไวเพื่อการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอรโดยเฉพาะ
สวนสนามบิน เฮลิคอปเตอรบนเรือที่ มิไดสรางขึ้ นโดยเฉพาะเพื่อวัตถุป ระสงคในการใชงาน (nonpurpose-built shipboard heliport) เป[นสนามบินที่ใชพื้นที่บนเรือที่สามารถรองรับการขึ้นลงของ
เฮลิคอปเตอร แตไมไดออกแบบมาเพื่อใชงานดังกลาวโดยเฉพาะ
“พื้นที่จุดขึ้นลง (final approach and take-off area: FATO)” หมายความวา พื้นที่ที่
กําหนดขึ้นเพื่อใชสําหรับการปฏิบัติการในการรอนลงในระยะสุดทายโดยบินอยูกับที่หรือบินลงจอด และใช
สําหรับเริ่มการปฏิบัติการในการบินขึ้น ในกรณีที่พื้นที่จุดขึ้นลงดังกลาวใชงานสําหรับเฮลิคอปเตอรที่มี

-๒สมรรถนะชั้นหนึ่ง พื้นที่ที่กําหนดขึ้นดังกลาวใหรวมถึงพื้นที่ยกเลิกการบินขึ้น (rejected take-off area
available) ดวย
“ทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอร (helicopter air taxiway)” หมายความวา ทางที่
กําหนดขึ้นบนพื้นผิวเพื่อใชสําหรับเป[นทางขับในอากาศสําหรับเฮลิคอปเตอร
“พื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวางของเฮลิคอปเตอร (helicopter clearway)” หมายความวา
พื้ น ที่ ที่ กํ า หนดไวบนพื้ น ดิ น หรื อพื้ น น้ํ า ซึ่ ง ไดเลื อกหรื อ จั ด เตรี ย มไวเป[ น พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ
เฮลิคอปเตอรที่มีสมรรถนะชั้นหนึ่งสามารถเรงความเร็วและไตระดับไปถึงความสูงที่กําหนดไวได
“ทางขับภาคพื้นของเฮลิคอปเตอร (helicopter ground taxiway)” หมายความวา
ทางขับภาคพื้นที่มีไวสําหรับการเคลื่อนที่บนพื้นดินของเฮลิคอปเตอรที่มีลอที่ฐานโครงสรางเฮลิคอปเตอร
ที่สัมผัสพื้น (undercarriage)
“หลุมจอดเฮลิคอปเตอร (helicopter stand)” หมายความวา พื้นที่ที่จัดเตรียมไว
สําหรับจอดเฮลิคอปเตอร และที่เฮลิคอปเตอรสามารถปฏิบัติการขับเคลื่อนภาคพื้นและสามารถแตะและ
ยกตัวเพื่อปฏิบัติการขับภาคอากาศได
“สิ่งกีดขวาง (obstacle)” หมายความวา วัตถุที่ติดตรึงอยูไมวาเป[นการชั่วคราวหรือ
ถาวรและวัตถุที่เคลื่อนที่ไดทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) อยูในพื้นที่ที่ใชสําหรับการเคลื่อนไหวบนพื้นผิวของอากาศยาน
(๒) ยื่นล้ําเหนือพื้นผิวที่กําหนดไวคุมครองอากาศยานในระหวางการบิน
(๓) ตั้งอยูนอกพื้นผิวที่กําหนดไวและไดรับการประเมินวาเป[นอันตรายตอการเดินอากาศ
“พื้นที่คุมครอง (protection area)” หมายความวา พื้นที่ภายในเสนทางขับหรือ
โดยรอบหลุมจอดเฮลิคอปเตอร เพื่อใหมีระยะหางจากวัตถุ พื้นที่จุดขึ้นลง เสนทางขับอื่นและหลุมจอด
เฮลิคอปเตอรอื่นๆ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยสําหรับการขับเคลื่อนของเฮลิคอปเตอร
“พื้นที่ยกเลิกการบินขึ้น (rejected take-off area)” หมายความวา พื้นที่ที่กําหนดไวใน
สนามบินเฮลิคอปเตอรซึ่งเหมาะสมสําหรับเฮลิคอปเตอรที่มีสมรรถนะชั้นหนึ่ง ในกรณีที่ยกเลิกการบินขึ้น
“พื้นที่ปลอดภัย (safety area)” หมายความวา พื้นที่ที่กําหนดไวในสนามบินเฮลิคอปเตอร
ซึ่ งลอมรอบพื้ นที่ จุ ดขึ้ นลงซึ่ งไมมี สิ่ งกี ดขวาง เวนแตที่ จํ าเป[ นเพื่ อวั ตถุ ประสงคในการเดิ นอากาศและ
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแกเฮลิคอปเตอรที่เบี่ยงออกจากพื้นที่จุดขึ้นลงโดยไมไดตั้งใจ
“พื้นที่รองรับน้ําหนักบรรทุกจลน (dynamic load-bearing surface)” หมายความวา
พื้นผิวที่สามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกที่เกิดจากการที่เฮลิคอปเตอรลงแตะพื้นอยางฉับพลัน
“พื้นที่รองรับน้ําหนักบรรทุกสถิต (static load-bearing)” หมายความวา พื้นผิวที่
สามารถรองรับมวลของเฮลิคอปเตอรที่อยูบนพื้นผิวนั้นได
“เสนทางขับ (taxi-route)” หมายความวา ทางที่กําหนดไวเพื่อใชในการเคลื่อนที่
ของเฮลิคอปเตอรจากสวนหนึ่งของสนามบินไปยังสวนอื่นๆ ทั้งนี้ เสนทางขับจะรวมถึงทางขับภาคพื้น
หรือทางขับในอากาศซึ่งจะอยูในแนวศูนยกลางของเสนทางขับ

-๓“เสนทางในการเดินอากาศ (air transit route)” หมายความวา เสนทางที่กําหนดไว
สําหรับการเดินทางในอากาศของเฮลิคอปเตอร
“พื้นที่จุดแตะและยกตัว (touchdown and lift-off area: TLOF)” หมายความวา
พื้นที่ซึ่งเฮลิคอปเตอรใชในการลงแตะหรือยกตัวขึ้น
“พื้นที่ขนถาย (winching area)” หมายความวา พื้นที่ซึ่งจัดไวสําหรับการขนถายคน
หรือสิ่งของไปยังเรือหรือออกจากเรือ
“สภาพอากาศเปUด (visual meteorological conditions: VMC)” หมายความวา
สภาพทางอุตุนิยมวิทยาแสดงในรูปของทัศนวิสัย ระยะทางจากเมฆ และฐานเมฆที่เทากับหรือดีกวาขั้น
ต่ําสุดที่กําหนด
“สภาพอากาศปUด (instrument meteorological condition: IMC)” หมายความวา
สภาพทางอุตุนิยมวิทยาแสดงในรูปของทัศนวิสัย ระยะทางจากเมฆ และฐานเมฆที่นอยกวาขั้นต่ําสุดที่
กําหนดไวสําหรับสภาพอากาศเปUด
ขอ ๓ ประกาศนี้ ใหใชบั ง คั บ แกสนามบิ น เฮลิ ค อปเตอรทุ ก แหงที่ มุ งหมายให
เฮลิคอปเตอรใชงาน และใหใชบังคับแกพื้นที่สําหรับการใชงานของเฮลิคอปเตอรโดยเฉพาะ แมจะอยู
ในสนามบินสําหรับการใชงานของอากาศยานปsกตรึงเป[นหลัก
สวนที่ ๑
ลักษณะทางกายภาพของสนามบินเฮลิคอปเตอร
ขอ ๔ สนามบินเฮลิคอปเตอรระดับพื้นผิว (surface-level heliports)
ความในขอนี้ ใหใชบังคับแกสนามบินเฮลิคอปเตอรที่อยูบนพื้นดินหรือพื้นน้ํา โดย
กรณีสนามบินเฮลิคอปเตอรบนพื้นน้ํา กรมการบินพลเรือนอาจกําหนดมาตรฐานลักษณะทางกายภาพ
เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
(๑) พื้นที่จุดขึ้นลง (final approach and take-off areas: FATO) ของสนามบิน
เฮลิคอปเตอรระดับพื้นผิว ใหมีลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) สนามบินเฮลิคอปเตอรระดับพื้นผิวตองจัดใหมีพื้นที่จุดขึ้นลงอยางนอย
หนึ่งแหง ซึ่งอาจอยูในตําแหนงบนหรือใกลกับพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งหรือพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ
ก็ได
(ข) พื้นที่จุดขึ้นลงตองปราศจากสิ่งกีดขวาง
(ค) ขอบเขตของพื้นที่จุดขึ้นลงตองมีขนาด ดังตอไปนี้
๑) ในกรณี ที่พื้นที่จุดขึ้ นลงใชสํา หรับเฮลิคอปเตอรที่ มีสมรรถนะ
ชั้นหนึ่ง (performance class 1) ตามที่ระบุไวในคูมือประกอบการบินของเฮลิคอปเตอร (helicopter
flight manual: HFM) เวนแตในกรณีที่ไมมีขอกําหนดคุณลักษณะดานความกวาง พื้นที่จุดขึ้นลงตองมี

-๔ความกวางไมนอยกวาขอบเขตโดยรวมของเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงานพื้นที่จุดขึ้นลง
ดังกลาว
๒) ในกรณี ที่พื้นที่จุดขึ้ นลงใชสํา หรับเฮลิคอปเตอรที่ มีสมรรถนะ
ชั้นสองหรือชั้นสาม (performance class 2 or 3) พื้นที่จุดขึ้นลงตองมีขนาดและรูปรางเพียงพอที่จะ
วาดวงกลมซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวาขนาดดังตอไปนี้ลงไปได
ก) หนึ่งเทา (1 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญ
ที่สุด ในกรณีที่เฮลิคอปเตอรที่จะใชพื้นที่จุดขึ้นลงดังกลาวมีมวลบินขึ้นสูงสุด (maximum take-off
mass: MTOM) เกินสามพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลกรัม
ข) ศูนยจุดแปดสามเทา (0.83 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอร
ที่มีขนาดใหญที่สุด ในกรณีที่เฮลิคอปเตอรที่จะใชพื้นที่จุดขึ้นลงดังกลาวมีมวลบินขึ้นสูงสุดไมเกินสามพัน
หนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลกรัม
๓) ในกรณี ที่พื้นที่จุดขึ้ นลงใชสํา หรับเฮลิคอปเตอรที่ มีสมรรถนะ
ชั้นสองหรือชั้นสาม (performance class 2 or 3) ซึ่งมีมวลบินขึ้นสูงสุดไมเกินสามพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหา
กิโลกรัม พื้นที่จุดขึ้นลงตองมีขนาดและรูปรางเพียงพอที่จะวาดวงกลมซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา
หนึ่งเทา (1 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุด ลงไปได
ในการกําหนดขนาดของพื้น ที่จุดขึ้ นลงตาม ๑) ๒) และ ๓) อาจ
ตองคํานึงถึงสภาพของพื้นที่ดังกลาว เชน ความสูงของพื้นที่จากระดับน้ําทะเลและอุณหภูมิรวมดวย
(ง) คาความลาดชั นเฉลี่ย ไมวาในทิศทางใดของพื้ นที่ จุด ขึ้น ลงตองไมเกิ น
รอยละสาม โดยตองไมมี ส วนใดบนพื้ น ที่ จุ ด ขึ้ น ลงดั ง กลาวที่ มี ค าความลาดชั น เกิ น ความลาดชั น
ดังตอไปนี้
๑) รอยละหา ในกรณีที่พื้นที่จุดขึ้นลงใชสําหรับเฮลิคอปเตอรที่มี
สมรรถนะชั้นหนึ่ง (performance class 1)
๒) รอยละเจ็ด ในกรณีที่พื้นที่จุดขึ้นลงใชสําหรับเฮลิคอปเตอรที่มี
สมรรถนะชั้นสองหรือสาม (performance class 2 or 3)
(จ) พื้นผิวของพื้นที่จุดขึ้นลงตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
๑) ตานทานตอกระแสอากาศที่พัดลงจากปsกหมุน (rotor downwash)
๒) ปราศจากความไมสม่ําเสมอ ที่อาจสงผลในเชิงลบตอการบินขึ้น
หรือบินลงของเฮลิคอปเตอร
๓) มีความแข็งแรงในการรับน้ําหนักเพียงพอที่จะรองรับการยกเลิก
การบินขึ้นของเฮลิคอปเตอรที่มีสมรรถนะชั้นหนึ่ง (performance class 1)
(ฉ) พื้ น ผิ ว ของพื้ น ที่ จุ ด ขึ้ น ลงที่ ล อมรอบพื้ น ที่ จุ ด แตะและยกตั ว
(touchdown and lift-off area: TLOF) ที่ใชสําหรับเฮลิคอปเตอรที่มีสมรรถนะชั้นสองและชั้นสาม
(performance class 2 and 3) ตองเป[นพื้นที่รองรับน้ําหนักบรรทุกสถิต
(ช) พื้นที่จุดขึ้นลงตองทําใหเกิดปรากฏการณเบาะอากาศ (ground effect) ได

-๕(๒) พื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวางสําหรับ เฮลิคอปเตอร (helicopter clearways) ของ
สนามบินเฮลิคอปเตอรระดับพื้นผิว ใหมีลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่สนามบิน เฮลิ คอปเตอรจัดใหมี พื้นที่ ปลอดสิ่งกีดขวาง พื้น ที่
ปลอดสิ่งกีดขวางสําหรับเฮลิคอปเตอรดังกลาวตองอยูในตําแหนงถัดจากจุดสิ้นสุดของพื้นที่ยกเลิก
การบินขึ้น
(ข) พื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวางสําหรับเฮลิคอปเตอรตองมีความกวางไมนอยกวา
ความกวางของพื้นที่ปลอดภัย (safety area) ที่จัดไว
(ค) พื้นดินที่อยูในพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวางสําหรับเฮลิคอปเตอรตองไมเกิ น
ความลาดชันขึ้นไปรอยละสามจากพื้นราบ โดยขอบที่ต่ําที่สุดของพื้นราบนั้นตองเริ่มตนจากเสนรอบวง
ของพื้นที่จุดขึ้นลงตาม (๑) ดวย
(ง) วั ต ถุ ที่ อยู ในพื้ น ที่ ป ลอดสิ่ ง กี ด ขวางสํ า หรั บ เฮลิ คอปเตอร ที่ อาจเป[ น
อันตรายตอเฮลิคอปเตอรในอากาศ ใหถือวาเป[นสิ่งกีดขวางและตองเคลื่อนยายออกจากพื้นที่ปลอด
สิ่งกีดขวางนั้น
(๓) พื้นที่จุดแตะและยกตัว (touchdown and lift-off areas: TLOF) ของสนามบิน
เฮลิคอปเตอรระดับพื้นผิว ใหมีลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) สนามบินเฮลิคอปเตอรตองมีพื้นที่จุดแตะและยกตัว อยางนอยหนึ่งแหง
ซึ่งอาจอยูภายในพื้นที่จุดขึ้นลงหรือไมก็ได สวนพื้นที่จุดแตะและยกตัวที่เพิ่มเติมอาจอยูในตําแหนง
เดียวกันกับหลุมจอดเฮลิคอปเตอร
(ข) พื้นที่จุดแตะและยกตัวตองมีขนาดเพียงพอที่จะวาดวงกลมซึ่งมีขนาด
เสนผานศูนยกลางอยางนอยศูนยจุดแปดสามเทา (0.83 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุด
ลงไปได โดยพื้นที่จุดแตะและยกตัวดังกลาวอาจมีรูปทรงใดก็ได
(ค) พื้นที่จุดแตะและยกตัวตองมีความลาดชันเพียงพอที่จะป{องกันมิใหเกิด
การสะสมของน้ําบนพื้นผิวของพื้นที่ดังกลาว ทั้งนี้ คาความลาดชันไมวาในทิศทางใดตองไมเกินรอยละสอง
(ง) ในกรณีที่พื้นที่จุดแตะและยกตัวอยูภายในพื้นที่จุดขึ้นลง พื้นที่จุดแตะ
และยกตัวดังกลาวตองเป[นพื้นที่รองรับน้ําหนักบรรทุกจลน ทั้งนี้ ระยะระหวางเสนศูนยกลางของ
พื้นที่จุดแตะและยกตัวตองหางจากขอบของพื้นที่จุดขึ้นลงไมนอยกวาศูนยจุดหาเทา (0.5 D) ของขนาด
เฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน
(จ) ในกรณีที่พื้น ที่ จุด แตะและยกตั ว อยูในตํ าแหนงเดี ย วกัน กั บ หลุ มจอด
เฮลิคอปเตอร พื้นที่จุดแตะและยกตัวดังกลาวตองเป[นพื้นที่รองรับน้ําหนักบรรทุกสถิต และสามารถ
รองรับการจราจรของเฮลิคอปเตอรที่จะใชงานได
(๔) พื้นที่ปลอดภัย (safety area) ของสนามบิน เฮลิคอปเตอรระดับ พื้น ผิว ใหมี
ลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) พื้นที่จุดขึ้นลงตาม (๑) ตองลอมรอบดวยพื้นที่ปลอดภัยซึ่งไมจําเป[นตอง
เป[นพื้นแข็ง

-๖(ข) พื้ น ที่ ป ลอดภั ยลอมรอบพื้ น ที่ จุ ด ขึ้น ลงซึ่ งใชสํ า หรั บเฮลิ คอปเตอรที่ มี
สมรรถนะชั้นหนึ่ง (performance class 1) ในสภาพอากาศเปUด (visual meteorological condition:
VMC) ตองขยายออกจากขอบของพื้นที่จุดขึ้นลงเป[นระยะทางอยางนอยสามเมตรหรือศูนยจุดสองหา
เทาของขนาดเฮลิ คอปเตอรที่ มีข นาดใหญที่ สุ ด ที่ จ ะใชงาน แลวแตคาใดมี คามากกวา และตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้
๑) ในกรณีที่พื้นที่จุดขึ้นลงเป[นรูปสี่เหลี่ยม ขอบนอกแตละดานของ
พื้นที่ปลอดภัยตองมีขนาดอยางนอยสองเทา (2 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน
๒) ในกรณีที่พื้นที่จุดขึ้นลงเป[นรูปวงกลม เสนผานศูนยกลางรอบนอก
ของพื้นที่ปลอดภัยตองมีขนาดอยางนอยสองเทา (2 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน
(ค) พื้ น ที่ ป ลอดภั ย ลอมรอบพื้ น ที่ จุ ด ขึ้น ลงซึ่ งใชสํา หรั บ เฮลิ คอปเตอรที่ มี
สมรรถนะชั้นสองหรือชั้นสาม (performance class 2 or 3) ในสภาพอากาศเปUด ตองขยายออกจาก
ขอบของพื้นที่จุดขึ้นลงเป[นระยะทางอยางนอยสามเมตรหรือศูนยจุดหาเทาของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มี
ขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน แลวแตคาใดมีคามากกวา และตองมีลักษณะดังตอไปนี้
๑) ในกรณีที่พื้นที่จุดขึ้นลงเป[นรูปสี่เหลี่ยม ขอบนอกแตละดานของ
พื้นที่ปลอดภัยตองมีขนาดอยางนอยสองเทา (2 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน
๒) ในกรณีที่พื้นที่จุดขึ้นลงเป[นรูปวงกลม เสนผานศูนยกลางรอบนอก
ของพื้นที่ปลอดภัยตองตองมีขนาดอยางนอยสองเทา (2 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่
จะใชงาน
(ง) พื้นที่ปลอดภัยตองมีการคุมครองเป[นมุมเงยสี่สิบหาองศาลาดชันออกไป
ดานขางจากขอบของพื้นที่ปลอดภัยเป[นระยะทางสิบเมตร ซึ่งพื้นผิวของพื้นที่คุมครองดังกลาวตองไมมี
สิ่งกีดขวางเขามาลวงล้ํา เวนแตในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางตั้งอยูดานใดดานหนึ่งของพื้นที่จุดขึ้นลงเทานั้นที่
อาจอนุญาตใหสิ่งกีดขวางดังกลาวลวงล้ําพื้นผิวที่ลาดชันในดานนั้นได
(จ) พื้ น ที่ ป ลอดภั ย ลอมรอบพื้ น ที่ จุ ด ขึ้ น ลงซึ่ ง ใชสํ า หรั บ เฮลิ ค อปเตอรที่
ปฏิบัติการในสภาพอากาศปUด (instrument meteorological condition: IMC) ตองเป[นไปตามรูปที่ ๑
และมีลักษณะดังตอไปนี้
๑) ตามแนวขวาง ตองตอขยายออกจากเสนศูนยกลางไปดานขาง
เป[นระยะทางอยางนอยขางละสี่สิบหาเมตร
๒) ตามแนวยาว ตองตอขยายเลยจุดสิ้นสุดของพื้นที่จุดขึ้นลงเป[น
ระยะทางอยางนอยหกสิบเมตร

-๗-

รูปที่ ๑ พื้นที่ปลอดภัยสําหรับพื้นที่จุดขึ้นลงที่ใช>เครื่องวัดประกอบการบิน (instrument FATO)
(ฉ) ภายในพื้น ที่ปลอดภัย ตองไมมีวัตถุใดๆ ติดตรึงตราอยู เวนแตวัตถุ ที่
แตกหักได ซึ่งจําเป[นตองอยูในตําแหนงดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคในการใชงาน
(ช) นอกจากวัตถุติดตรึงตราตาม (ฉ) แลว ตองไมมีวัตถุเคลื่อนที่ใดๆ ภายใน
พื้นที่ปลอดภัยในระหวางการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร
(ซ) วัตถุที่จําเป[นตองอยูในตําแหนงดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคในการใชงาน
ตาม (ฉ) ตองมีความสูงไมเกินยี่สิบหาเซนติเมตร หากติดตั้งอยูตามขอบของพื้นที่จุดขึ้นลง และตองไม
ลวงล้ําแนวระนาบที่วัดจากระดับความสูงยี่สิบหาเมตรเหนือขอบของพื้นที่จุดขึ้นลง ออกไปในทิศทาง
ลาดชันขึ้นและออกจากขอบของพื้นที่จุดขึ้นลงที่ความลาดชันไมเกินรอยละหา
(ฌ) ในกรณี ที่ พื้น ที่ จุ ด ขึ้ น ลงมี ขนาดเสนผานศู น ยกลางนอยกวาหนึ่ งเทา
(1 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน วัตถุที่จําเป[นตองอยูในพื้นที่ปลอดภัย
ดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคในการใชงานตองมีความสูงมากที่สุดไมเกินหาเซนติเมตร
(ญ) พื้นผิวของพื้นที่ปลอดภัยที่เป[นพื้นแข็งตองมีความลาดชันขึ้นไปไมเกิน
รอยละสี่ในทิศทางออกจากขอบของพื้นที่จุดขึ้นลงนั้น
(ฎ) หากเป[นไปได พื้นผิวของพื้นที่ปลอดภัยตองป{องกันไมใหเกิดเศษผง ฝุ•น
ฟุ{งกระจายอันเกิดจากกระแสอากาศที่พัดลงจากปsกหมุน (rotor downwash)
(ฏ) พื้ น ผิ ว ของพื้ น ที่ ป ลอดภั ย ที่ ป ระชิ ด กั บ พื้ น ที่ จุ ด ขึ้ น ลงตองเป[ น พื้ น ผิ ว
ตอเนื่องกันกับพื้นที่จุดขึ้นลงดังกลาว
(๕) ทางขับภาคพื้นและเสนทางขับภาคพื้น (helicopter ground taxiways and
ground taxi-routes) ของสนามบินเฮลิคอปเตอรระดับพื้นผิว ใหมีลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) สนามบินเฮลิคอปเตอรตองจัดใหมีทางขับเฮลิคอปเตอรภาคพื้น เพื่อ
ประโยชนในการทําใหเฮลิคอปเตอรที่มีลอใชในการขับเคลื่อนดวยกําลังของเฮลิคอปเตอรเอง
(ข) ความใน (๕) นี้ กําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ในกรณีที่มีการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอรพรอมกันระหวางการขับเคลื่อนเฮลิคอปเตอร ทั้งนี้ ให
พิจารณาถึงความเร็วลมอันเกิดจากกระแสอากาศที่พัดลงจากปsกหมุนรวมดวย
(ค) ในกรณีที่ทางขับใชสําหรับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร ใหพิจารณาทั้ง
ขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของทางขับสําหรับเครื่องบินและมาตรฐานของทางขับภาคพื้นสําหรับ
เฮลิคอปเตอร โดยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานในสวนที่มีความเครงครัดกวามาใชบังคับกับกรณีนี้

-๘(ง) ทางขับภาคพื้นสําหรับเฮลิคอปเตอรตองมีความกวางไมนอยกวาหนึ่งจุดหาเทา
ของฐานโครงสรางเฮลิคอปเตอรที่สัมผัสพื้น (undercarriage) ที่มีความกวางมากที่สุดที่จะใชงานทางขับนั้น
(จ) ทางขับภาคพื้นตองมีความลาดชันตามยาวไมเกินรอยละสาม
(ฉ) ทางขับภาคพื้นตองเป[นพื้นที่รองรับน้ําหนักบรรทุกสถิต ซึ่งสามารถ
รองรับการจราจรของเฮลิคอปเตอรที่จะใชงานทางขับนั้น
(ช) ทางขับภาคพื้นตองอยูในแนวกึ่งกลางของเสนทางขับภาคพื้น
(ซ) เสนทางขับภาคพื้นตองขยายออกไปดานขางจากเสนกึ่งกลางทางขับ
แตละดานในลักษณะสมมาตรกัน เป[นระยะทางอยางนอยศูนยจุดเจ็ดหาเทาของขนาดเฮลิคอปเตอรที่
กวางที่สุดที่จะใชงานทางขับนั้น
(ฌ) หามมี วั ต ถุ ใดๆ อยู บนทางขั บ ภาคพื้ น เวนแตวั ต ถุ ที่ต องใชงานและ
จําเป[นตองติดตั้งในตําแหนงดังกลาว โดยตองเป[นวัตถุที่แตกหักงาย
(ญ) ทางขับ ภาคพื้ นและเสนทางขั บภาคพื้น ตองมีความลาดชัน ทางขวาง
เพื่อใหระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว แตทั้งนี้ ตองมีความลาดชันไมเกินรอยละสอง
(ฎ) พื้นผิวของเสนทางขับภาคพื้นตองตานทานตอกระแสอากาศที่พัดลงจาก
ปsกหมุน (rotor downwash) ได

รูปที่ ๒ เส>นทางขับภาคพื้น

-๙(๖) ทางขับและเสนทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอร (helicopter air taxiways
and air taxi-routes) ของสนามบินเฮลิคอปเตอรระดับพื้นผิว ใหมีลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) สนามบินเฮลิคอปเตอรระดับพื้ นผิวตองจัดใหมี ทางขั บในอากาศของ
เฮลิคอปเตอรและเสนทางขับในอากาศ เพื่อประโยชนในการเคลื่อนที่ของเฮลิคอปเตอรในอากาศเหนือ
พื้นผิวซึ่งมีความสูงเหมาะสมกับการเกิดปรากฏการณเบาะอากาศ (ground effect) และมีความเร็วใน
การเคลื่อนที่ไมเกินสามสิบเจ็ดกิโลเมตรตอชั่วโมงหรือยี่สิบน็อต
(ข) ทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอรตองมีความกวางอยางนอยสองเทา
ของฐานโครงสรางเฮลิคอปเตอรที่สัมผัสพื้น (undercarriage) ที่มีความกวางมากที่สุดที่จะใชงานทางขับนั้น
(ค) พื้นผิวของทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอรตองเหมาะสมสําหรับใชใน
การลงจอดฉุกเฉิน
(ง) พื้ น ผิ ว ของทางขั บ ในอากาศของเฮลิ ค อปเตอรตองเป[ น พื้ น ที่ ร องรั บ
น้ําหนักบรรทุกสถิต
(จ) พื้นผิวของทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอรตองมีความลาดชันตาม
ขวางไมเกินรอยละสิบและความลาดชันตามยาวไมเกินรอยละเจ็ด ทั้งนี้ ไมวากรณีใด คาความลาดชัน
ดังกลาวตองไมเกินขีดจํากัดความลาดชันในการลงจอดของเฮลิคอปเตอรที่จะใชงานทางขับในการขึ้น
หรือลง
(ฉ) ทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอรตองอยูในแนวกึ่งกลางของเสนทางขับ
ในอากาศ
(ช) เสนทางขับในอากาศตองขยายออกไปดานขางจากเสนกึ่งกลางทางขับ
แตละดานในลักษณะสมมาตรกัน เป[นระยะทางอยางนอยเทากับขนาดเฮลิคอปเตอรที่กวางที่สุดที่จะ
ใชงานทางขับนั้น
(ซ) หามมีวัตถุใดๆ อยูบนทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอร เวนแตวัตถุที่
แตกหักได ซึ่งจําเป[นตองอยูในตําแหนงดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคในการใชงาน
(ฌ) พื้นผิวของเสนทางขับในอากาศตองตานทานตอกระแสอากาศที่พัดลง
จากปsกหมุน (rotor downwash)
(ญ) พื้นผิวของเสนทางขับในอากาศตองทําใหเกิดปรากฏการณเบาะอากาศได

- ๑๐ -

รูปที่ ๓ เส>นทางขับในอากาศ
(๗) เสนทางในการเดินอากาศ (air transit route) ของสนามบินเฮลิคอปเตอรระดับ
พื้นผิว ใหมีลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) สนามบิ น เฮลิ ค อปเตอรตองจั ด ใหมี เ สนทางในการเดิ น อากาศ เพื่ อ
ประโยชนในการเคลื่อนที่ของเฮลิคอปเตอรในอากาศเหนือพื้นผิวซึ่งมีความสูงเหมาะสมกับการเกิด
ปรากฏการณเบาะอากาศ (ground effect) และมีความเร็วในการเคลื่อนที่ไมเกินสามสิบเจ็ดกิโลเมตร
ตอชั่วโมงหรือยี่สิบน็อต
(ข) เสนทางในการเดินอากาศตองมีความกวางไมนอยกวาคาดังตอไปนี้
๑) เจ็ดเทาของขนาดเฮลิคอปเตอรที่กวางที่สุดที่จะใชงานเสนทาง
ในการเดินอากาศ ในกรณีที่เสนทางในการเดินอากาศนั้นใชงานในเวลากลางวันเทานั้น
๒) สิบเทาของขนาดเฮลิคอปเตอรที่กวางที่สุดที่จะใชงานเสนทาง
ในการเดินอากาศ ในกรณีที่เสนทางในการเดินอากาศนั้นใชงานในเวลากลางคืน
(ค) การเปลี่ยนทิศทางใดๆ ของเสนกึ่งกลางเสนทางในการเดินอากาศตอง
ทํามุมไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบองศา โดยตองออกแบบใหมีรัศมีในการเลี้ยวไมนอยกวาสองรอยเจ็ดสิบเมตร
(ง) การเลือกเสนทางในการเดินอากาศตองเลือกเสนทางที่ชวยบรรเทาอันตราย
ที่เกิดแกบุคคลที่อยูบนพื้นดินหรือพื้นน้ํา หรือลดความเสียหายที่เกิดแกทรัพยสินในกรณีที่เฮลิคอปเตอร
ลงจอดโดยเครื่องยนตขัดของ
(๘) ลานจอดเฮลิคอปเตอร (apron) ของสนามบินเฮลิคอปเตอรระดับพื้นผิว ใหมี
ลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) หลุมจอดเฮลิคอปเตอร ตองมีความลาดชันไมวาในทิศทางใดไมเกินรอยละสอง
(ข) หลุมจอดเฮลิคอปเตอรตองมีขนาดเพียงพอที่จะวาดวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง
อยางนอยหนึ่งจุดสองเทา (1.2 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงานหลุมจอดนั้น

- ๑๑ (ค) ในกรณีที่มีการใชหลุมจอดเฮลิคอปเตอรในการขับผาน ขนาดของหลุมจอด
และพื้นที่คุมครอง (protection area) ที่เกี่ยวของตองมีความกวางเทากับความกวางของทางขับตามรูปที่ ๔

รูปที่ ๔ หลุมจอดเฮลิคอปเตอร
(ง) ในกรณีที่มีการใชหลุมจอดเฮลิคอปเตอรในการเลี้ยว ขนาดของหลุมจอดและพื้นที่
คุมครองตองไมนอยกวาสองเทา (2 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงานหลุมจอดนั้น
ตามรูปที่ ๕

รูปที่ ๕ พื้นที่คุ>มครองหลุมจอดเฮลิคอปเตอร

- ๑๒ (จ) เมื่ อมี ก ารใชหลุ มจอดในการเลี้ ย วตาม (ง) หลุ มจอดเฮลิ ค อปเตอร
ดังกลาวตองลอมรอบดวยพื้นที่คุมครองที่ขยายออกจากขอบของหลุมจอดเป[นระยะทางศูนยจุดสี่เทา
(0.4 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงานหลุมจอดนั้น
(ฉ) ในกรณีที่ปฏิบัติการพรอมกัน พื้นที่คุมครองของหลุมจอดเฮลิคอปเตอร
และเสนทางขับที่เกี่ยวของตองไมทับซอนกัน ตามรูปที่ ๖

รูปที่ ๖ หลุมจอดเฮลิคอปเตอรที่ออกแบบสําหรับการเลี้ยวแบบลอยนิ่งอยูกับที่
(hover turns) และเส>นทางขับ/ทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอร ในกรณีที่ปฏิบัติการพร>อมกัน

(ช) ความใน (ฉ) ไมนํามาใชบังคับแกกรณีที่ไมไดปฏิบัติการพรอมกัน ซึ่ ง
พื้นที่คุมครองของหลุมจอดเฮลิคอปเตอรและเสนทางขับที่เกี่ยวของอาจทับซอนกันได ตามรูปที่ ๗

รูปที่ ๗ หลุมจอดเฮลิคอปเตอรที่ออกแบบสําหรับการเลี้ยวแบบลอยนิ่งอยูกับที่
(hover turns) และเส>นทางขับ/ทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอร ในกรณีที่ไมได>ปฏิบตั ิการพร>อมกัน

- ๑๓ (ซ) ในกรณีเฮลิคอปเตอรที่มีลอจะใชงานในการขับภาคพื้น ขนาดของหลุมจอด
เฮลิคอปเตอรตองพิจารณาถึงรัศมีวงเลี้ยวต่ําสุดของเฮลิคอปเตอรที่จะใชงานหลุมจอดนั้น
(ฌ) หลุมจอดเฮลิคอปเตอรและพื้นที่คุมครอง (protection area) ที่เกี่ยวของ
ซึ่งจะใชงานสําหรับการขับในอากาศตองทําใหเกิดปรากฏการณเบาะอากาศ (ground effect) ได
(ญ) หลุมจอดเฮลิคอปเตอรและพื้นที่คุมครองที่เกี่ยวของตองไมมีวัตถุใดๆ ติด
ตรึงตราอยู
(ฎ) พื้ น ที่ ส วนกลางของหลุ ม จอดตองสามารถรองรั บ การจราจรของ
เฮลิคอปเตอรที่จะใชงานหลุมจอดดังกลาวได ทั้งนี้ ตองมีบริเวณพื้นที่รองรับน้ําหนักบรรทุกสถิต ที่มี
ขนาดดังตอไปนี้
๑) ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวาศูนยจุดแปดสามเทา (0.83 D)
ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงานหลุมจอดนั้น
๒) มีความกวางเทากับทางขับภาคพื้น สําหรับหลุมจอดเฮลิคอปเตอร
ที่ใชงานทั้งจอดและขับผานภาคพื้น (ground taxi-through)
(ฏ) ในกรณีที่มีการใชหลุมจอดในการเลี้ยวบนพื้น ขนาดของพื้นที่สวนกลาง
อาจจําเป[นตองเพิ่มใหมีขนาดใหญขึ้น
(๙) ตําแหนงของพื้นที่จุดขึ้นลง (final approach and take-off areas: FATO) ที่
สั มพั น ธกั บ ทางวิ่ งหรื อทางขั บ ของสนามบิ น เฮลิ คอปเตอรระดั บ พื้ น ผิ ว ใหมี ลั กษณะทางกายภาพ
ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณี ที่ พื้น ที่ จุ ด ขึ้ น ลงมี ตํ า แหนงอยู ใกลกั บ ทางวิ่ งหรื อทางขั บ และ
วางแผนที่จะมีการปฏิบัติการพรอมกันในสภาพอากาศเปUด (visual meteorological conditions:
VMC) ระยะหางระหวางขอบของทางวิ่งหรือทางขับ และขอบของพื้นที่จุดขึ้นลงตองไมนอยกวาคา
ดังตอไปนี้ โดยพิจารณาจากมวลสูงสุดของอากาศยานทั้งสองประเภทที่จะใชงานเป[นเกณฑ
๑) หกสิบเมตร ในกรณีที่เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรมีมวลไมถึง
สามพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลกรัม
๒) หนึ่งรอยยี่สิบเมตร ในกรณีที่เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรมีมวล
ตั้งแตสามพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลกรัม แตไมถึงหาพันเจ็ดรอยหกสิบกิโลกรัม
๓) หนึ่งรอยแปดสิบเมตร ในกรณีที่เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรมี
มวลตั้งแตหาพันเจ็ดรอยหกสิบกิโลกรัม แตไมถึงหนึ่งแสนกิโลกรัม
๔) สองรอยหาสิบเมตร ในกรณีที่เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรมีมวล
ตั้งแตหนึ่งแสนกิโลกรัมขึ้นไป
(ข) พื้นที่จุดขึ้นลงตองไมอยูในตําแหนงดังตอไปนี้
๑) ใกลกับจุดตัดของทางขับหรือจุดหยุดคอย (holding points)
ซึ่งลมที่ออกจากเครื่องยนตอาจกอใหเกิดกระแสอากาศแปรปรวนรุนแรง (high turbulence) ได

- ๑๔ ๒) ใกลกับบริเวณที่มักมีกระแสอากาศหมุนวน (vortex) จากเครื่องบิน
ขอ ๕ สนามบินเฮลิคอปเตอรยกระดับ (elevated heliports)
ในการออกแบบสนามบิ น เฮลิ คอปเตอรยกระดั บ ใหพิ จ ารณาปQ จ จั ย ของน้ํ า หนั ก
บรรทุกที่เกิดจากบุคคล สินคา และอุปกรณสําหรับเติมเชื้อเพลิงและดับเพลิงรวมดวย
(๑) พื้นที่จุดขึ้นลง (final approach and take-off areas: FATO) และพื้นที่จุด
แตะและยกตัว (touchdown and lift-off area: TLOF) ของสนามบินเฮลิคอปเตอรยกระดับ ใหมี
ลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) สนามบินเฮลิคอปเตอรยกระดับตองจัดใหมีพื้นที่จุดขึ้นลงหนึ่งแหง โดย
ใหสันนิษฐานไวกอนวาพื้นที่จุดขึ้นลง และพื้นที่จุดแตะและยกตัวซอนทับกันอยู
(ข) พื้นที่จุดขึ้นลงตองปราศจากสิ่งกีดขวาง
(ค) ขอบเขตของพื้นที่จุดขึ้นลงตองมีขนาด ดังตอไปนี้
๑) ในกรณี ที่พื้นที่จุดขึ้ นลงใชสํา หรับเฮลิคอปเตอรที่ มีสมรรถนะ
ชั้นหนึ่ง (performance class 1) ตามที่ระบุไวในคูมือประกอบการบินของเฮลิคอปเตอร (helicopter
flight manual: HFM) เวนแตในกรณีที่ไมมีขอกําหนดคุณลักษณะดานความกวาง พื้นที่จุดขึ้นลงตอง
มีความกวางไมนอยกวาขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงานพื้นที่จุดขึ้นลงดังกลาว
๒) ในกรณีที่พื้นที่จุดขึ้นลงใชสําหรับเฮลิคอปเตอรที่มีสมรรถนะชั้นสอง
หรือชั้นสาม (performance class 2 or 3) พื้นที่จุดขึ้นลงตองมีขนาดและรูปรางเพียงพอที่จะวาด
วงกลมซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวาขนาดดังตอไปนี้ลงไปได
ก) หนึ่งเทา (1 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญ
ที่สุด ในกรณีที่เฮลิคอปเตอรที่จะใชพื้นที่จุดขึ้นลงดังกลาวมีมวลบินขึ้นสูงสุด (maximum take-off
mass: MTOM) เกินสามพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลกรัม
ข) ศูนยจุดแปดสามเทา (0.83 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอร
ที่มีขนาดใหญที่สุด ในกรณีที่เฮลิคอปเตอรที่จะใชพื้นที่จุดขึ้นลงดังกลาวมีมวลบินขึ้นสูงสุดไมเกินสามพัน
หนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลกรัม
๓) ในกรณีที่พื้นที่จุดขึ้นลงใชสําหรับเฮลิคอปเตอรที่มีสมรรถนะชั้นสอง
หรือชั้นสาม (performance class 2 or 3) ซึ่งมีมวลบินขึ้นสูงสุดไมเกินสามพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหา
กิโลกรัม พื้นที่จุดขึ้นลงตองมีขนาดและรูปรางเพียงพอที่จะวาดวงกลมซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ไมนอยกวาหนึ่งเทา (1 D) ของขนาดของเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดลงไปได
ในการกําหนดขนาดของพื้นที่จุดขึ้นลงตาม ๑) ๒) และ ๓) อาจตอง
คํานึงถึงสภาพของพื้นที่ดังกลาว เชน ความสูงของพื้นที่จากระดับน้ําทะเลและอุณหภูมิรวมดวย
(ง) พื้นที่จุดขึ้นลงตองปรับใหมีความลาดชันเพียงพอที่จะป{องกันมิใหเกิด
การสะสมของน้ําบนพื้นผิว ทั้งนี้ คาความลาดชันไมวาในทิศทางใดของพื้นที่จุดขึ้นลงตองไมเกินรอยละสอง
(จ) พื้นที่จุดขึ้นลงตองเป[นพื้นที่รองรับน้ําหนักบรรทุกจลน

- ๑๕ (ฉ) พื้นผิวของพื้นที่จุดขึ้นลงตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
๑) ตานทานตอกระแสอากาศที่พัดลงจากปsกหมุน (rotor downwash)
๒) ปราศจากความไมสม่ําเสมอ ที่อาจสงผลในเชิงลบตอการบินขึ้น
หรือบินลงของเฮลิคอปเตอร
(ช) พื้นที่จุดขึ้นลงตองทําใหเกิดปรากฏการณเบาะอากาศ (ground effect) ได
(๒) พื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวางสําหรับเฮลิคอปเตอร (helicopter clearways) ของสนามบิน
เฮลิคอปเตอรยกระดับ ใหมีลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่สนามบินเฮลิคอปเตอรจัดใหมีพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง พื้นที่ปลอด
สิ่งกีดขวางสําหรับเฮลิคอปเตอรดังกลาว ตองอยูในตําแหนงถัดจากจุดสิ้นสุดของพื้นที่ยกเลิกการบินขึ้น
(ข) พื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวางสําหรับเฮลิคอปเตอรตองมีความกวางไมนอยกวา
ความกวางของพื้นที่ปลอดภัย (safety area) ที่จัดไว
(ค) ในกรณี ที่ เ ป[ น พื้ น แข็ ง พื้ น ผิ ว ที่ อ ยู ในพื้ น ที่ ป ลอดสิ่ ง กี ด ขวางสํ า หรั บ
เฮลิคอปเตอร ตองไมเกินความลาดชันขึ้นไปรอยละสามจากพื้นราบ โดยขอบที่ต่ําที่สุดของพื้นราบนั้น
ตองเริ่มตนจากเสนรอบวงของพื้นที่จุดขึ้นลงตาม (๑) ดวย
(ง) วั ต ถุ ที่ อยู ในพื้ น ที่ ป ลอดสิ่ ง กี ด ขวางสํ า หรั บ เฮลิ คอปเตอร ที่ อาจเป[ น
อันตรายตอเฮลิคอปเตอรในอากาศ ใหถือวาเป[นสิ่งกีดขวางและตองเคลื่อนยายออกจากพื้นที่ปลอด
สิ่งกีดขวางนั้น
(๓) พื้นที่จุดแตะและยกตัว (touchdown and lift-off areas: TLOF) ของสนามบิน
เฮลิคอปเตอรยกระดับ ใหมีลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) สนามบินเฮลิคอปเตอรยกระดับตองมีพื้นที่จุดแตะและยกตัว อยางนอย
หนึ่งแหงซึ่งซอนทับอยูในตําแหนงเดียวกับพื้นที่จุดขึ้นลง สวนพื้นที่จุดแตะและยกตัวที่เพิ่มเติมอาจอยู
ในตําแหนงเดียวกันกับหลุมจอดเฮลิคอปเตอรก็ได
(ข) สําหรับพื้นที่จุดแตะและยกตัวที่ซอนทับอยู ในตํา แหนงเดีย วกับ พื้น ที่
จุดขึ้นลงตาม (ก) พื้นที่จุดแตะและยกตัวดังกลาวตองมีขนาดและลักษณะเชนเดียวกับพื้นที่จุดขึ้นลง
เชนวานั้น
(ค) ในกรณี ที่พื้น ที่ จุด แตะและยกตั วอยู ในตํ าแหนงเดี ยวกั น กับ หลุมจอด
เฮลิคอปเตอร พื้นที่จุดแตะและยกตัวดังกลาวตองมีขนาดเพียงพอที่จะวาดวงกลมซึ่งมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางอยางนอยศูนยจุดแปดสามเทา (0.83 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดลงไปได
(ง) พื้นที่จุดแตะและยกตัวซึ่งอยูในตําแหนงเดียวกันกับหลุมจอดเฮลิคอปเตอร
ตาม (ค) ตองมีความลาดชันเพียงพอที่จะป{องกันมิใหเกิดการสะสมของน้ําบนพื้นผิวของพื้นที่ดังกลาว
ทั้งนี้ คาความลาดชันไมวาในทิศทางใดตองไมเกินรอยละสอง
(จ) ในกรณีที่พื้น ที่ จุด แตะและยกตั ว อยูในตํ าแหนงเดี ย วกัน กั บ หลุ มจอด
เฮลิคอปเตอรและมีไวเฉพาะสําหรับการขับภาคพื้นของเฮลิคอปเตอร พื้นที่จุดแตะและยกตัวดังกลาว

- ๑๖ ตองเป[นพื้นที่รองรับน้ําหนักบรรทุกสถิต และสามารถรองรับการจราจรของเฮลิคอปเตอรที่จะใชงาน
พื้นที่ดังกลาวเป[นอยางนอย
(ฉ) นอกจากกรณี ต าม (จ) แลว ในกรณี ที่พื้น ที่ จุ ด แตะและยกตั ว อยู ใน
ตําแหนงเดียวกันกับหลุมจอดเฮลิคอปเตอรและมีไวสําหรับการขับในอากาศของเฮลิคอปเตอรดวย
พื้นที่จุดแตะและยกตัวดังกลาวตองเป[นพื้นที่รองรับน้ําหนักบรรทุกจลน
(๔) พื้นที่ปลอดภัย (safety area) ของสนามบินเฮลิคอปเตอรยกระดับ ใหมีลักษณะ
ทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) พื้นที่จุดขึ้นลงตาม (๑) ตองลอมรอบดวยพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งไมจําเป[นตอง
เป[นพื้นแข็ง
(ข) พื้ นที่ ปลอดภั ยลอมรอบพื้ นที่ จุ ดขึ้ นลงซึ่ งใชสํ าหรั บเฮลิ คอปเตอรที่ มี
สมรรถนะชั้นหนึ่ง (performance class 1) ในสภาพอากาศเปUด (visual meteorological conditions:
VMC) ตองขยายออกจากขอบของพื้นที่จุดขึ้นลงเป[นระยะทางอยางนอยสามเมตรหรือศูนยจุดสองหาเทา
(0.25 D) ของขนาดของเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน แลวแตคาใดมีคามากกวา และตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้
๑) ในกรณีที่พื้นที่จุดขึ้นลงเป[นรูปสี่เหลี่ยม ขอบนอกแตละดานของ
พื้นที่ปลอดภัยตองมีขนาดอยางนอยสองเทา (2 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน
๒) ในกรณีที่พื้นที่จุดขึ้นลงเป[นรูปวงกลม เสนผานศูนยกลางรอบนอก
ของพื้นที่ปลอดภัยตองมีขนาดอยางนอยสองเทา (2 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน
(ค) พื้ นที่ ปลอดภั ยลอมรอบพื้ นที่ จุ ดขึ้ นลงซึ่ งใชสํ าหรั บเฮลิ คอปเตอรที่ มี
สมรรถนะชั้นสองหรือชั้นสาม (performance class 2 or 3) ในสภาพอากาศเปUด ตองขยายออกจากขอบ
ของพื้นที่จุดขึ้นลงเป[นระยะทางอยางนอยสามเมตรหรือศูนยจุดหาเทา (0.5 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มี
ขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน แลวแตคาใดมีคามากกวา และตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
๑) ในกรณีที่พื้นที่จุดขึ้นลงเป[นรูปสี่เหลี่ยม ขอบนอกแตละดานของ
พื้นที่ปลอดภัยตองมีขนาดอยางนอยสองเทา (2 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน
๒) ในกรณีที่พื้นที่จุดขึ้นลงเป[นรูปวงกลม เสนผานศูนยกลางรอบนอก
ของพื้นที่ปลอดภัยตองมีขนาดอยางนอยสองเทา (2 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน
(ง) พื้นที่ปลอดภัยตองมีการคุมครองเป[นมุมเงยสี่สิบหาองศาลาดชันออกไป
ดานขางจากขอบของพื้นที่ปลอดภัยเป[นระยะทางสิบเมตร ซึ่งพื้นผิวของพื้นที่คุมครองดังกลาวตองไมมี
สิ่งกีดขวางเขามาลวงล้ํา เวนแตในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางตั้งอยูดานใดดานหนึ่งของพื้นที่จุดขึ้นลงเทานั้นที่อาจ
อนุญาตใหสิ่งกีดขวางดังกลาวลวงล้ําพื้นผิวที่ลาดชันในดานนั้นได
(จ) ภายในพื้ นที่ ปลอดภั ย ตองไมมี วั ตถุ ใดๆ ติ ดตรึ งตราอยู เวนแตวั ตถุ ที่
แตกหักได ซึ่งจําเป[นตองอยูในตําแหนงดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคในการใชงาน
(ฉ) นอกจากวัตถุติดตรึงตราตาม (จ) แลว ตองไมมีวัตถุเคลื่อนที่ใดๆ ภายใน
พื้นที่ปลอดภัยในระหวางการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร

- ๑๗ (ช) วัตถุที่จําเป[นตองอยูในตําแหนงดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคในการใชงานตาม
(จ) ตองมีความสูงไมเกินยี่สิบหาเซนติเมตร หากติดตั้งอยูตามขอบของพื้นที่จุดขึ้นลง และตองไมลวงล้ํา
แนวระนาบที่วัดจากระดับความสูงยี่สิบหาเมตรเหนือขอบของพื้นที่จุดขึ้นลง ออกไปในทิศทางลาดชันขึ้น
และออกจากขอบของพื้นที่จุดขึ้นลงที่ความลาดชันไมเกินรอยละหา
(ซ) ในกรณีที่พื้นที่จุดขึ้นลงมีขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวาหนึ่งเทา (1 D)
ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน วัตถุที่จําเป[นตองอยูในพื้นที่ปลอดภัยดังกลาวเพื่อ
วัตถุประสงคในการใชงานตองมีความสูงมากที่สุดไมเกินหาเซนติเมตร
(ฌ) พื้นผิวของพื้นที่ปลอดภัยที่เป[นพื้นแข็งตองมีความลาดชันขึ้นไปไมเกินรอยละสี่
ในทิศทางออกจากขอบของพื้นที่จุดขึ้นลงนั้น
(ญ) หากเป[นไปได พื้นผิวของพื้นที่ปลอดภัยตองป{องกันไมใหเกิดเศษผง ฝุ•นฟุ{ง
กระจายอันเกิดจากกระแสอากาศที่พัดลงจากปsกหมุน (rotor downwash)
(ฎ) พื้ นผิ ว ของพื้ น ที่ ป ลอดภั ย ที่ ป ระชิ ด กั บ พื้ น ที่ จุ ด ขึ้ นลงตองเป[ น พื้ น ผิ ว
ตอเนื่องกันกับพื้นที่จุดขึ้นลงดังกลาว
(๕) ทางขับภาคพื้นและเสนทางขับภาคพื้น (helicopter ground taxiways and
ground taxi-routes) ของสนามบินเฮลิคอปเตอรยกระดับ ใหมีลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) ความใน (๕) นี้ กําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ในกรณีที่มีการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอรพรอมกันระหวางการขับเคลื่อนเฮลิคอปเตอร ทั้งนี้ ให
พิจารณาถึงความเร็วลมอันเกิดจากกระแสอากาศที่พัดลงจากปsกหมุน รวมดวย
(ข) ทางขับภาคพื้นสําหรับเฮลิคอปเตอรตองมีความกวางไมนอยกวาสองเทาของ
ฐานโครงสรางเฮลิคอปเตอรที่สัมผัสพื้น (undercarriage) ที่มีความกวางมากที่สุดที่จะใชงานทางขับนั้น
(ค) ทางขับภาคพื้นตองมีความลาดชันตามยาวไมเกินรอยละสาม
(ง) ทางขั บ ภาคพื้ น ตองเป[ น พื้ น ที่ ร องรั บ น้ํ า หนั กบรรทุ กสถิ ต ซึ่ งสามารถ
รองรับการจราจรของเฮลิคอปเตอรที่จะใชงานทางขับนั้น
(จ) ทางขับภาคพื้นตองอยูในแนวกึ่งกลางของเสนทางขับภาคพื้น
(ฉ) เสนทางขับภาคพื้นตองขยายออกไปดานขางจากเสนกึ่งกลางทางขับ
แตละดานในลักษณะสมมาตรกัน เป[นระยะทางไมนอยกวาหนึ่งเทาของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาด
ใหญที่สุดที่จะใชงานเสนทางขับดังกลาว
(ช) หามมีวัตถุใดๆ อยูบนเสนทางขับภาคพื้น เวนแตวัตถุที่แตกหักได ซึ่ง
จําเป[นตองอยูในตําแหนงดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคในการใชงาน
(ซ) ทางขั บภาคพื้ น และเสนทางขับ ภาคพื้น ตองมี ความลาดชั น ตามขวาง
เพื่อใหระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว แตทั้งนี้ ตองมีความลาดชันไมเกินรอยละสอง
(ฌ) พื้นผิวของเสนทางขับภาคพื้นตองตานทานตอกระแสอากาศที่พัดลง
จากปsกหมุน

- ๑๘ (๖) ทางขับและเสนทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอร (helicopter air taxiways
and air taxi-routes) ของสนามบินเฮลิคอปเตอรยกระดับ ใหมีลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) สนามบิ น เฮลิ ค อปเตอรยกระดั บ ตองจั ด ใหมี ท างขั บ ในอากาศของ
เฮลิคอปเตอร เพื่อประโยชนในการเคลื่อนที่ของเฮลิคอปเตอรเหนือพื้นผิวซึ่งมีความสูงเหมาะสมกับ
การเกิดปรากฏการณเบาะอากาศ (ground effect) และมีความเร็วในการเคลื่อนที่ไมเกินสามสิบเจ็ด
กิโลเมตรตอชั่วโมงหรือยี่สิบน็อต
(ข) ทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอรตองมีความกวางอยางนอยสามเทาของ
ฐานโครงสรางเฮลิคอปเตอรที่สัมผัสพื้น (undercarriage) ที่มีความกวางมากที่สุดที่จะใชงานทางขับนั้น
(ค) พื้ น ผิ ว ของทางขั บ ในอากาศของเฮลิ คอปเตอรตองเป[ น พื้ น ที่ ร องรั บ
น้ําหนักบรรทุกจลน
(ง) พื้นผิวของทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอรตองมีคาความลาดชันตามขวาง
ไมเกินรอยละสองและความลาดชันตามยาวไมเกินรอยละเจ็ด ทั้งนี้ ไมวากรณีใด คาความลาดชันดังกลาว
ตองไมเกินขีดจํากัดความลาดชันในการลงจอดของเฮลิคอปเตอรที่จะใชงานทางขับดังกลาว
(จ) ทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอรตองอยูในแนวกึ่งกลางของเสนทางขับใน
อากาศ
(ฉ) เสนทางขับในอากาศตองขยายออกไปดานขางจากเสนกึ่งกลางทางขับ
แตละดานในลักษณะสมมาตรกันเป[นระยะทางไมนอยกวาหนึ่งเทาของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาด
ใหญที่สุดที่จะใชงานเสนทางขับดังกลาว
(ช) หามมีวัตถุใดๆ อยูบนทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอร เวนแตวัตถุที่
แตกหักได ซึ่งจําเป[นตองอยูในตําแหนงดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคในการใชงาน
(ซ) พื้นผิวของเสนทางขับในอากาศตองตานทานตอกระแสอากาศที่พัดลงจาก
ปsกหมุน
(ฌ) พื้นผิวของเสนทางขับในอากาศตองทําใหเกิดปรากฏการณเบาะอากาศได
(๗) ลานจอดเฮลิคอปเตอร (apron) ของสนามบินเฮลิคอปเตอรยกระดับ ใหมีลักษณะ
ทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) หลุมจอดเฮลิคอปเตอรตองมีความลาดชันไมวาในทิศทางใดไมเกินรอยละสอง
(ข) หลุมจอดเฮลิคอปเตอรตองมีขนาดเพียงพอที่จะวาดวงกลมขนาดเสนผาน
ศูนยกลางอยางนอยหนึ่งจุดสองเทาของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงานหลุมจอดนั้น
(ค) ในกรณีที่มีการใชหลุมจอดเฮลิคอปเตอรในการขับผาน ขนาดของหลุมจอด
และพื้นที่คุมครอง (protection area) ที่เกี่ยวของตองมีความกวางอยางนอยเทากับความกวางของเสนทางขับ
(ง) ในกรณีที่มีการใชหลุมจอดเฮลิคอปเตอรในการเลี้ยว ขนาดของหลุมจอด
และพื้นที่คุมครองตองไมนอยกวาสองเทา (2 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน
หลุมจอดนั้น

- ๑๙ (จ) เมื่อมีการใชหลุมจอดในการเลี้ยวตาม (ง) หลุมจอดเฮลิคอปเตอรดังกลาว
ตองลอมรอบดวยพื้นที่คุมครองที่ขยายออกจากขอบของหลุมจอดเป[นระยะทางศูนยจุดสี่เทา (0.4 D)
ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงานหลุมจอดนั้น
(ฉ) ในกรณีที่ปฏิบัติการพรอมกัน พื้นที่คุมครองของหลุมจอดเฮลิคอปเตอร
และเสนทางขับที่เกี่ยวของตองไมทับซอนกัน ในทางตรงกันขาม ในกรณีที่คาดวาไมมีการปฏิบัติการ
พรอมกัน พื้นที่คุมครองของหลุมจอดเฮลิคอปเตอรและเสนทางขับที่เกี่ยวของอาจทับซอนกันได
(ช) ในกรณีเฮลิคอปเตอรที่มีลอจะใชงานในการขับภาคพื้น ขนาดของหลุมจอด
เฮลิคอปเตอรตองพิจารณาถึงรัศมีวงเลี้ยวต่ําสุดของเฮลิคอปเตอรที่จะใชงานหลุมจอดนั้น
(ซ) หลุมจอดเฮลิคอปเตอรและพื้นที่คุมครองที่เกี่ยวของซึ่งจะใชงานสําหรับ
การขับในอากาศตองทําใหเกิดปรากฏการณเบาะอากาศ (ground effect) ได
(ฌ) หลุมจอดเฮลิคอปเตอรและพื้นที่คุมครองที่เกี่ยวของตองไมมีวัตถุใดๆ
ติดตรึงตราอยู
(ญ) พื้ น ที่ ส วนกลางของหลุ ม จอดเฮลิ ค อปเตอรตองสามารถรองรั บ
การจราจรของเฮลิคอปเตอรที่จะใชงานหลุมจอดดังกลาวได ทั้งนี้ ตองมีบริเวณพื้นที่รองรับน้ําหนัก
บรรทุกสถิต ที่มีขนาดดังตอไปนี้
๑) ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวาศูนยจุดแปดสามเทา (0.83 D)
ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงานหลุมจอดนั้น
๒) มีความกวางเทากับทางขับภาคพื้น สําหรับหลุมจอดเฮลิคอปเตอร
ที่ใชงานทั้งจอดและขับผานภาคพื้น(ground taxi-through)
(ฎ) พื้นที่สวนกลางของหลุมจอดเฮลิคอปเตอรซึ่งมีไวเฉพาะสําหรับการขับ
ภาคพื้นตองเป[นพื้นที่รองรับน้ําหนักบรรทุกสถิต
(ฏ) พื้ น ที่ ส วนกลางของหลุ มจอดเฮลิ ค อปเตอรซึ่ งมี ไวสํ า หรั บ การขั บใน
อากาศดวยตองเป[นพื้นที่รองรับน้ําหนักบรรทุกจลน
(ฐ) ในกรณีที่มีการใชหลุมจอดในการเลี้ยวบนพื้น ขนาดของพื้นที่สวนกลาง
อาจจําเป[นตองเพิ่มใหมีขนาดใหญขึ้น
ขอ ๖ สนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝRSง (helidecks)
ความใน ขอ ๖ นี้ ใหใชบั งคั บ กั บ สนามบิน เฮลิ คอปเตอรนอกชายฝQR ง ซึ่ งตั้ งอยู บน
โครงสรางนอกชายฝQRงเพื่อใชสําหรับกิจกรรมตางๆ อาทิ การขุดเจาะทรัพยากรแรธาตุ การวิจัย หรือ
การกอสราง
(๑) พื้นที่จุดขึ้นลง (final approach and take-off areas: FATO) และพื้นที่จุดแตะ
และยกตัว (touchdown and lift-off area: TLOF) ของสนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝQRง ใหมี
ลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้

- ๒๐ (ก) สําหรับสนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝQRง ใหสันนิษฐานไวกอนวา พื้นที่
จุดขึ้นลงและพื้นที่จุดแตะและยกตัวอยูในตําแหนงเดียวกัน ดังนั้น การกลาวถึงพื้นที่จุดขึ้นลงใน (๑) นี้
ใหหมายความรวมถึงพื้นที่จุดแตะและยกตัวดวย
(ข) สนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝQRงตองจัดใหมีพื้นที่จุดขึ้นลงอยางนอย
หนึ่งแหง
(ค) พื้นที่จุดขึ้นลงตาม (ข) อาจมีรูปรางอยางไรก็ได แตตองมีขนาดเพียงพอที่จะ
วาดวงกลมซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวาขนาดดังตอไปนี้ลงไปได
๑) หนึ่งเทา (1 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุด ในกรณีที่
เฮลิคอปเตอรที่จะใชสนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝQRงดังกลาวมีมวลบินขึ้นสูงสุด (maximum take-off
mass: MTOM) เกินสามพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลกรัม
๒) ศูนยจุดแปดสามเทา (0.83 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาด
ใหญที่สุด ในกรณีที่เฮลิคอปเตอรที่จะใชสนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝQRงดังกลาวมีมวลบินขึ้นสูงสุด
ไมเกินสามพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลกรัม ทั้งนี้ หากเป[นไปได ตองมีขนาดเพียงพอที่จะวาดวงกลมซึ่งมี
ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวาหนึ่งเทา (1.0 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใช
สนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝQRงดังกลาว
(ง) พื้นที่จุดขึ้นลงตองเป[นพื้นที่รองรับน้ําหนักบรรทุกจลน
(จ) พื้นที่จุดขึ้นลงตองทําใหเกิดปรากฏการณเบาะอากาศ (ground effect) ได
(ฉ) บริเวณขอบของพื้นที่จุดขึ้นลง ตองไมมีวัตถุใดๆ ติดตรึงตราอยู เวนแตวัตถุ
ที่แตกหักได ซึ่งจําเป[นตองอยูในตําแหนงดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคในการใชงาน
(ช) วัตถุที่จําเป[นตองอยูบริเวณขอบของพื้นที่จุดขึ้นลงเพื่อวัตถุประสงคใน
การใชงานตาม (ฉ) ตองมีความสูงไมเกินยี่สิบหาเซนติเมตร เวนแตในกรณีที่พื้นที่จุดขึ้นลงมีขนาดเล็ก
กวาหนึ่งเทาของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุด วัตถุดังกลาวตองมีความสูงมากที่สุดไมเกินหา
เซนติเมตร
(ซ) วัตถุที่จําเป[นตองอยูภายในพื้นที่จุดขึ้นลงเพื่อวัตถุประสงคในการใชงาน
เชน ดวงไฟหรือตาขาย ตองมีความสูงไมเกินสองจุดหาเซนติเมตร และตองไมทําใหเกิดอันตรายแก
เฮลิคอปเตอร
(ฌ) ตาขายเพื่อความปลอดภัย (safety net) ตองติดตั้งโดยรอบขอบของ
สนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝQRง แตตองสูงไมเกินความสูงของพื้นสนามบิน
(ญ) พื้ น ผิ ว ของพื้ น ที่ จุ ด ขึ้ น ลงตองตานทานตอการลื่ น ไถลทั้ ง ของ
เฮลิคอปเตอรและบุคคลที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีความลาดชันของพื้นผิวเพื่อป{องกันการสะสมของน้ําบน
พื้นผิว

- ๒๑ ขอ ๗ สนามบินเฮลิคอปเตอรบนเรือ (shipboard heliports)
(๑) ถาพื้นที่ที่ใชสําหรับการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอรอยูบนหัวเรือหรือทายเรือ
หรือสรางขึ้นโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคในการใชงานบนโครงสรางของเรือ ใหถือวาเป[นสนามบิน
เฮลิคอปเตอรบนเรือที่สรางขึ้นโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคในการใชงาน (purpose-built shipboard
heliports)
(๒) พื้นที่จุดขึ้นลง (final approach and take-off areas: FATO) และพื้นที่จุดแตะ
และยกตัว (touchdown and lift-off area: TLOF) ของสนามบินเฮลิคอปเตอรบนเรือ ใหมีลักษณะ
ทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) สําหรับ สนามบิน เฮลิคอปเตอรบนเรือ ใหสัน นิษฐานไวกอนวา พื้น ที่
จุดขึ้นลงและพื้นที่จุดแตะและยกตัวอยูในตําแหนงเดียวกัน ดังนั้น การกลาวถึงพื้นที่จุดขึ้นลงใน (๒) นี้
ใหหมายความรวมถึงพื้นที่จุดแตะและยกตัวดวย
(ข) สนามบินเฮลิคอปเตอรบนเรือตองจัดใหมีพื้นที่จุดขึ้นลงอยางนอยหนึ่งแหง
(ค) พื้นที่จุดขึ้นลงตองเป[นพื้นที่รองรับน้ําหนักบรรทุกจลน
(ง) พื้นที่จุดขึ้นลงตองทําใหเกิดปรากฏการณเบาะอากาศ (ground effect) ได
(จ) ในกรณี ส นามบิ น เฮลิ ค อปเตอรบนเรื อ ที่ ส รางขึ้ น โดยเฉพาะเพื่ อ
วัตถุประสงคในการใชงานอยูในตําแหนงอื่นที่ไมใชหัวเรือหรือทายเรือ พื้นที่จุดขึ้นลงตองมีขนาดเพียงพอที่จะ
วาดวงกลมซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวาหนึ่งเทา (1.0 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาด
ใหญที่สุดที่จะใชงานพื้นที่ขึ้นลงดังกลาว
(ฉ) นอกจากกรณีตาม (จ) แลว ในกรณีสนามบินเฮลิคอปเตอรบนเรือที่สรางขึ้น
โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคในการใชงานอยูในตําแหนงหัวเรือหรือทายเรือ พื้นที่จุดขึ้นลงตองมีขนาด
เพียงพอที่จะ
๑) วาดวงกลมซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวาหนึ่งเทา (1 D)
ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงานสนามบินเฮลิคอปเตอรบนเรือดังกลาว
๒) วาดสวนโคงของวงกลมในทิศทางตรงกันขามกัน ซึ่งมีขนาดเสน
ผานศูนยกลางของวงกลมไมนอยกวาหนึ่งเทา (1 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุด โดย
วาดลงในแนวระนาบ สวนดานกวางอยางต่ําที่สุดตองไมนอยกวาศูนยจุดแปดสามเทา (0.83 D) ของ
ขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงานพื้นที่จุดขึ้นลงดังกลาว สําหรับการปฏิบัติการบินที่มี
ทิศทางการลงแตะพื้นจํากัดตามรูปที่ ๘ ทั้งนี้ ทิศทางการลงแตะพื้นของเฮลิคอปเตอรตองสอดคลอง
กับทิศทางในการพัดของลมและจํากัดที่ระยะเสนโคงหนึ่งเทา (1 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาด
ใหญที่สุด ลบออกดวยมุมสิบหาองศาจากขอบของปลายโคงทั้งสองดาน

- ๒๒ -

รูปที่ ๘ สนามบินเฮลิคอปเตอรบนเรือที่มีทิศทางการลงแตะพื้นจํากัด
(ช) สํ า หรั บ สนามบิ น เฮลิ คอปเตอรบนเรื อ ที่ มิไดสรางขึ้ น โดยเฉพาะเพื่ อ
วัตถุประสงคในการใชงาน (non-purpose-built shipboard heliports) พื้นที่จุดขึ้นลงตองมีขนาด
เพียงพอที่จะวาดวงกลมซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวาหนึ่งเทา (1 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่
มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงานสนามบินเฮลิคอปเตอรบนเรือดังกลาว
(ซ) บริเวณขอบของพื้นที่จุดขึ้นลง ตองไมมีวัตถุใดๆ ติดตรึงตราอยู เวนแตวัตถุ
ที่แตกหักได ซึ่งจําเป[นตองอยูในตําแหนงดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคในการใชงาน
(ฌ) วัตถุที่จําเป[นตองอยูบริเวณขอบของพื้นที่จุดขึ้นลงเพื่อวัตถุประสงคใน
การใชงานตาม (ซ) ตองมีความสูงไมเกินยี่สิบหาเซนติเมตร
(ญ) วัตถุที่จําเป[นตองอยูภายในพื้นที่จุดขึ้นลงเพื่อวัตถุประสงคในการใชงาน
เชน ดวงไฟหรือตาขาย ตองมีความสูงไมเกินสองจุดหาเซนติเมตร และตองไมทําใหเกิดอันตรายแก
เฮลิคอปเตอร
(ฎ) พื้นผิวของพื้นที่จุดขึ้นลงตองตานทานตอการลื่นไถลทั้งของเฮลิคอปเตอร
และบุคคลที่เกี่ยวของ

- ๒๓ -

สวนที่ ๒
การจํากัด การเคลื่อนย>ายและการรื้อถอนสิ่งกีดขวาง
ขอ ๘ พื้นผิวและเขตจํากัดสิ่งกีดขวาง ใหประกอบดวย
(๑) พื้นผิวแนวรอน (approach surface) เป[นระนาบเอียงหนึ่งระนาบหรือหลายระนาบ
รวมกัน โดยมีความลาดชันขึ้นจากจุดสิ้นสุดของพื้นที่ปลอดภัยและอยูกึ่งกลางของเสนที่ผานศูนยกลาง
ของพื้นที่จุดขึ้นลง พื้นผิวแนวรอนของสนามบินเฮลิคอปเตอรใหมีลักษณะทางกายภาพดังตอไปนี้
(ก) ขอบเขตของพื้นผิวแนวรอนใหประกอบดวย
๑) ขอบในมีความยาวเทากับความกวางที่นอยที่สุดของพื้นที่จุดขึ้นลง
บวกกับพื้นที่ปลอดภัย อยูในแนวนอนตั้งฉากกับเสนกึ่งกลางของพื้นผิวแนวรอนและอยูในตําแหนง
ขอบของพื้นที่ปลอดภัย
๒) ขอบที่มีสองดานซึ่งเริ่มตนที่จุดสิ้นสุดของขอบในตาม ๑) และ
ก) ถางออกอยางสม่ําเสมอตามอัตราที่กําหนดจากระนาบ
ในแนวดิ่งที่มีเสนกึ่งกลางของพื้นที่จุดขึ้นลง สําหรับการรอนลงแบบอื่นที่มิใชแบบพรีซิชั่น
ข) ถางออกอยางสม่ําเสมอตามอัตราที่กําหนดจากระนาบ
ในแนวดิ่งที่มีเสนกึ่งกลางของพื้นที่จุดขึ้นลง ไปยังความสูงที่กําหนดเหนือพื้นที่จุดขึ้นลง จากนั้นถาง
ออกอยางสม่ําเสมอตามอัตราที่กําหนดไปยังความกวางสุดทายและคงความกวางนั้นไวตลอดความยาว
ที่เหลือของพื้นผิวแนวรอน
๓) ขอบนอกซึ่ งอยูในแนวนอนตั้งฉากกั บเสนกึ่ งกลางของพื้น ผิ ว
แนวรอนที่ระดับความสูงที่กําหนดเหนือระดับของพื้นที่จุดขึ้นลง
(ข) คาระดับของขอบในตาม (ก) ๑) ตองเทากับคาระดับของพื้นที่ปลอดภัย
ณ จุดที่ตัดกันระหวางขอบในกับเสนกึ่งกลางของพื้นผิวแนวรอน
(ค) ความลาดชันของพื้นผิวแนวรอนใหวัดในระนาบแนวดิ่งที่มีเสนกึ่งกลาง
ของพื้นผิวแนวรอนนั้น
(ง) สนามบินเฮลิคอปเตอรที่ใชงานสํ าหรั บเฮลิ คอปเตอรชั้นสองและชั้ นสาม
(Class 2 and 3) เสนทางในการรอนลงตองเลือกเสนทางที่ทําใหเกิดความเสียหายนอยที่สุดตอบุคคลที่อยู
บนพื้นดินหรือพื้นน้ํา หรือลดความเสียหายของทรัพยสินที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่จําเป[นตองลงจอดอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดหรือลงจอดดวยเครื่องยนตเดียว ทั้งนี้ ใหนําแบบเฮลิคอปเตอรที่สําคัญที่สุดที่จะใชงาน
สนามบินเฮลิคอปเตอรนั้นและสภาพแวดลอมอื่นที่เกี่ยวของมาเป[นปQจจัยที่ตองพิจารณาในการกําหนด
ความเหมาะสมของพื้นผิวแนวรอนตาม (๑) นี้
(๒) พื้นผิวลาดชัน (transitional surface) เป[นพื้นผิวที่อยูดานขางตลอดแนวของพื้นที่
ปลอดภัยและพื้นผิวดานขางบางสวนของพื้นผิวแนวรอน โดยมีความลาดชันขึ้นไปและออกไปบรรจบกับ

- ๒๔ พื้นผิวแนวระดับชั้นใน (inner horizontal surface) หรือในระดับความสูงที่กําหนดไวแลว พื้นผิวลาดชัน
ของสนามบินเฮลิคอปเตอรใหมีลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) ขอบเขตของพื้นผิวลาดชันใหประกอบดวย
๑) ขอบลาง ซึ่งเริ่มตนจากจุดตัดระหวางดานขางของพื้นผิวแนวรอน
กับพื้นผิวแนวระดับชั้นใน หรือเริ่มตนที่ระดับความสูงที่กําหนดเหนือขอบลาง ในกรณีที่ไมมีพื้นผิวแนวระดับ
ชั้นใน และขยายลงไปตามดานขางของพื้นผิวแนวรอนจนกระทั่งไปบรรจบกับขอบในของพื้นผิวแนวรอน และ
จากจุดนี้ตอเนื่องไปตลอดความยาวดานขางของพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งขนานไปกับเสนกึ่งกลางของพื้นที่จุดขึ้นลง
๒) ขอบบน ซึ่ งอยู ในแนวระนาบของพื้ นผิ วแนวระดั บชั้ นใน หรื อที่
ระดับความสูงที่กําหนดเหนือขอบลาง ในกรณีที่ไมมีพื้นผิวแนวระดับชั้นใน
๓) คาระดับของจุดหนึ่งๆ บนขอบลางตาม ๑) ตอง
ก) ดานที่ อยู ตามแนวขอบขางของพื้ น ผิ ว แนวรอน ตอง
เทากับคาระดับของพื้นผิวแนวรอน ณ จุดนั้น
ข) ดานที่อยูตามแนวขอบของพื้นที่ปลอดภัย ตองเทากับ
คาระดับของเสนกึ่งกลางของพื้นที่จุดขึ้นลงที่อยูตรงขามกับจุดนั้น ทั้งนี้ พื้นผิวลาดชันดานที่อยูตาม
แนวขอบของพื้นที่ปลอดภัยจะเป[นแนวโคง หากพื้นผิวของพื้นที่ขึ้นลงเป[นแนวโคงหรือเป[นระนาบ หาก
พื้นผิวของพื้นที่ขึ้นลงดังกลาวเป[นแนวเสนตรง จุดตัดของพื้นผิวลาดชันกับพื้นผิวแนวระดับชั้นในหรือขอบบน
ในกรณีที่ไมมีพื้นผิวแนวระดับชั้นใน ใหเป[นแนวโคงหรือแนวเสนตรงดวย แลวแตกรณี โดยขึ้นอยูกับ
คาระดับตามยาวของพื้นที่จุดขึ้นลง
๔) ความลาดชันของพื้นผิวลาดชัน ใหวัดในระนาบแนวดิ่งในทิศมุม
ขวาที่ตั้งฉากกับเสนกึ่งกลางของพื้นที่จุดขึ้นลง
(๓) พื้นผิวแนวระดับชั้นใน (inner horizontal surface) เป[นพื้นผิวทรงกลมที่อยูใน
ระนาบแนวนอนเหนือพื้นที่จุดขึ้นลงและบริเวณโดยรอบ ซึ่งมีไวเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการขับเคลื่อน
ดวยทั ศนวิ สั ยตามรู ปที่ ๙ ทั้ งนี้ พื้ นผิ วแนวระดั บชั้ นในของสนามบิ นเฮลิ คอปเตอร ใหมี ลั กษณะทาง
กายภาพดังตอไปนี้
(ก) รัศมีของพื้นผิวแนวระดับชั้นใน ใหวัดจากจุดกึ่งกลางของพื้นที่จุดขึ้นลง
(ข) ความสูงของพื้นผิวแนวระดับชั้นใน ใหวัดเหนือคาระดับจุดสูงสุดของทางวิ่ง
หรือพื้นที่จุดขึ้นลง

- ๒๕ -

รูปที่ ๙ พื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวาง
(๔) พื้นผิวรูปกรวย (conical surface) เป[นพื้นผิวที่ลาดชันขึ้นไปและขยาย
ตอจากแนวขอบของพื้น ผิว แนวระดับ ชั้น ในตาม (๓) หรือจากขอบบนของพื้น ผิว ลาดชัน ตาม (๒)
ในกรณีที่ไมมีพื้นผิวแนวระดับชั้นใน (inner horizontal surface) ตามรูปที่ ๙ พื้นผิวรูปกรวยของ
สนามบินเฮลิคอปเตอร ใหมีลักษณะทางกายภาพดังตอไปนี้
(ก) ขอบเขตของพื้นผิวรูปกรวย ใหประกอบดวย
๑) ขอบลาง ซึ่งอยูในแนวเดียวกับแนวขอบของพื้นผิวแนวระดับ
ชั้นในตาม (๓) หรือขอบบนของพื้นผิวลาดชันตาม (๒) ในกรณีที่ไมมีพื้นผิวแนวระดับชั้นใน
๒) ขอบบน ซึ่งอยูในระดับความสูงเหนือพื้นผิวแนวระดับ
ชั้นใน หรือเหนือปลายสวนที่ต่ําสุดของพื้นที่จุดขึ้นลง ในกรณีที่ไมมีพื้นผิวแนวระดับชั้นใน

- ๒๖ (ข) ความลาดชันของพื้นผิวรูปกรวย ใหวัดเหนือระนาบแนวนอน
(๕) พื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้น (take-off climb surface) เป[นระนาบ
เอีย งหรือการรวมกัน ของระนาบ หรือในกรณีที่มีการเลี้ย ว จะเป[น พื้น ผิว ที่มีความลาดชัน ขึ้น จาก
จุดสิ้นสุดของพื้นที่ปลอดภัยและอยูกึ่งกลางของเสนที่ผานศูนยกลางของพื้นที่จุดขึ้นลงตามรูปที่ ๙
พื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้นของสนามบินเฮลิคอปเตอร ใหมีลักษณะทางกายภาพดังตอไปนี้
(ก) ขอบเขตของพื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้น ใหประกอบดวย
๑) ขอบในมีความยาวเทากับความกวางที่นอยที่สุดของพื้นที่
จุดขึ้นลง บวกกับพื้นที่ปลอดภัย อยูในแนวนอนตั้งฉากกับเสนกึ่งกลางของพื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้น
และอยูในตําแหนงขอบนอกของพื้นที่ปลอดภัยหรือพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง
๒) ขอบที่มีสองดานซึ่งเริ่มตนที่จุดสิ้นสุดของขอบในตาม ๑)
และถางออกอยางสม่ําเสมอตามอัตราที่กําหนดจากระนาบในแนวดิ่งที่มีเสนกึ่งกลางของพื้นที่จุดขึ้นลง
๓) ขอบนอกซึ่งอยูในแนวนอนตั้งฉากกับเสนกึ่งกลางของ
พื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้นที่ระดับความสูงที่กําหนดเหนือระดับของพื้นที่จุดขึ้นลง
(ข) คาระดับของขอบในตาม (ก) ๑) ตองเทากับคาระดับของพื้นที่
ปลอดภัย ณ จุดที่ตัดกันระหวางขอบในกับเสนกึ่งกลางของพื้น ผิว ไตระดับ จากการบิน ขึ้น เวนแต
ในกรณีที่มีพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง คาระดับของขอบในดังกลาวตองเทากับคาระดับของจุดที่สูงที่สุดบน
พื้นดินที่อยูบนเสนกึ่งกลางของพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง
(ค) ในกรณีที่พื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้นเป[นแนวเสนตรง ความลาดชัน
ของพื้นผิวดังกลาว ใหวัดในระนาบแนวดิ่งที่มีเสนกึ่งกลางของพื้นผิวไตระดับดังกลาวนั้น
(ง) ในกรณีที่พื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้นเกี่ยวของกับการเลี้ยว
พื้นผิวดังกลาวตองเป[นพื้นผิวเชิงซอน (complex surface) ที่ประกอบดวยเสนในแนวระดับซึ่งตั้งฉาก
กับเสนกึ่งกลางของพื้นผิวเชนวานั้น และความลาดชันของเสนกึ่งกลางตองเทากับความลาดชันของ
พื้นผิวไตระดับที่เป[นแนวเสนตรง ทั้งนี้ สวนของพื้นผิวดังกลาวระหวางขอบในและระดับความสูง
สามสิบเมตรเหนือขอบในตองเป[นแนวตรง
(จ) การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับทิศทางเสนกึ่งกลางของพื้นผิว
ไตระดับจากการบินขึ้น ตองออกแบบใหสามารถเลี้ยวไดในรัศมีไมนอยกวาสองรอยเจ็ดสิบเมตร
(ฉ) สนามบินเฮลิคอปเตอรที่ใชงานสําหรับเฮลิคอปเตอรชั้นสองและ
ชั้นสาม (Class 2 and 3) เสนทางในการบินขึ้นตองเลือกเสนทางที่ทําใหเกิดความเสียหายนอยที่สุดตอ
บุคคลที่อยูบนพื้นดินหรือพื้นน้ํา หรือลดความเสียหายของทรัพยสินที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่จําเป[นตองลง
จอดอยางหลีกเลี่ยงไมไดหรือลงจอดดวยเครื่องยนตเดียว ทั้งนี้ ใหนําแบบเฮลิคอปเตอรที่สําคัญที่สุดที่จะ
ใชงานสนามบินเฮลิคอปเตอรนั้นและสภาพแวดลอมอื่ นที่เกี่ ยวของมาเป[นปQจจัยที่ต องพิจารณาในการ
กําหนดความเหมาะสมของพื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้นตาม (๕) นี้

- ๒๗ (๖) พื้นผิวหรือเขตปลอดสิ่งกีดขวางของสนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝQRง
(obstacle-free sector/surface – helidecks) เป[นพื้นผิวเชิงซอน (complex surface) ที่เริ่มตน
และขยายออกจากจุดอางอิง (reference point) ซึ่งอยูบริเวณขอบของพื้นที่จุดขึ้นลงของสนามบิน
เฮลิคอปเตอรนอกชายฝQRง ในกรณีที่พื้นที่จุดขึ้นลงของสนามบินดังกลาวมีขนาดนอยกวาหนึ่งเทา (1 D)
ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน จุดอางอิงเชนวานั้น ใหอยูในตําแหนงไมนอยกวา
ศูนยจุดหาเทา (0.5 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงานจากศูนยกลางของพื้นที่
จุดขึ้นลง ทั้งนี้ พื้นผิวหรือเขตปลอดสิ่งกีดขวางใหมีลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้
(ก) พื้ น ผิ ว หรื อเขตปลอดสิ่ ง กี ด ขวางตองลอมสวนโคงของมุ ม ที่
กําหนด
(ข) เขตปลอดสิ่งกีดขวางของสนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝQRง ให
ประกอบดวยสองสวนตามรูปที่ ๑๐ ไดแก สวนที่อยูเหนือระดับสนามบินและสวนที่อยูใตระดับสนามบิน
โดยแตละสวนใหมีลักษณะทางกายภาพ ดังตอไปนี้
๑) พื้นผิวเหนือระดับสนามบิน เป[นระนาบในแนวนอนที่
ระดับเดียวกับพื้นผิวของสนามบินซึ่งลอมสวนโคงของมุมอยางนอยสองรอยสิบองศา โดยมีจุดปลายสุดอยู
ที่ขอบเสนรอบวงของคาของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน (D) ที่อางอิง และขยาย
ออกไปเป[นระยะทางที่เฮลิคอปเตอรสามารถใชในการบินขึ้นโดยปราศจากสิ่งกีดขวางไดอยางเหมาะสม
สําหรับเฮลิคอปเตอรที่จะใชงานสนามบินดังกลาว
๒) พื้นผิวใตระดับสนามบิน ภายในมุมสวนโคงสองรอยสิบ
องศาตาม ๑) พื้นผิวดังกลาวใหขยายเพิ่มเติมจากขอบของพื้นที่จุดขึ้นลงใหต่ํากวาระดับสนามบินลงไปสู
ระดับผิวน้ําที่มีสวนโคงของมุมไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบองศา โดยผานศูนยกลางของพื้นที่จุดขึ้นลงและ
ขยายออกไปเป[นระยะทางที่ปลอดภัยจากสิ่งกีดขวางที่อยูต่ํากวาสนามบิน ในกรณีที่เกิดความขัดของกับ
เครื่องยนตของเฮลิคอปเตอรแบบที่จะใชงานสนามบินดังกลาว
เขตปลอดสิ่ ง กี ด ขวางตามวรรคหนึ่ ง สํ า หรั บ เฮลิ ค อปเตอรที่ มี
สมรรถนะชั้นหนึ่งหรือชั้นสอง (performance class 1 or 2) ขอบเขตในแนวนอนของเขตปลอดสิ่งกีดขวาง
ดังกลาวตองมีระยะทางเพียงพอสําหรับกรณีที่เกิดความขัดของกับเครื่องยนตของเฮลิคอปเตอรแบบที่
จะใชงานสนามบินดังกลาวดวย

- ๒๘ -

รูปที่ ๑๐ เขตปลอดสิ่งกีดขวางของสนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝRSง
(๗) เขตหรือพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวางของสนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝQRง
(limited obstacle sector/surface – helidecks) เป[นพื้นผิวเชิงซอน (complex surface) ที่
เริ่มตนจากจุดอางอิงของเขตปลอดสิ่งกีดขวางและขยายครอบคลุมสวนโคงที่ไมอยูในเขตปลอดสิ่งกีดขวาง
ซึ่งภายในเขตดังกลาว มีการกําหนดความสูงของสิ่งกีดขวางที่สูงเกินระดับพื้นที่จุดขึ้นลงไวดวย
(ก) ในกรณี ที่จํ า เป[ น ตองมีสิ่ งกี ด ขวางอยู บนโครงสรางสนามบิ น
สนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝQRงอาจมีเขตจํากัดสิ่งกีดขวางดวยก็ได

- ๒๙ (ข) เขตจํากัดสิ่งกีดขวางตองไมขยายไปโอบลอมสวนโคงที่มีมุมเกิน
หนึ่งรอยหาสิบองศา ทั้งนี้ ขนาดและตําแหนงใหเป[นไปตามรูปที่ ๑๑

รูปที่ ๑๑ เขตจํากัดสิ่งกีดขวางของสนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝRSง
ขอ ๙ การกําหนดพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวาง (obstacle limitation requirements)
ขอกําหนดเกี่ยวกับพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวางจะขึ้นอยูกับความมุงหมายในการใชงานพื้นที่จุดขึ้นลง เชน
การขับเคลื่อนเพื่อใหเฮลิคอปเตอรบินอยูกับที่ (hover) หรือบินลง การขับเคลื่อนเพื่อการบินขึ้น และ
ประเภทของการบินรอนลง โดยใหนําขอกําหนดดังกลาวมาใชบังคับ ในกรณีที่มีการใชงานพื้นที่จุดขึ้นลง

- ๓๐ การกําหนดพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวางสําหรับสนามบินเฮลิคอปเตอรแตละประเภท ใหเป[นไปตามมาตรฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สนามบินเฮลิคอปเตอรระดับพื้นผิว ใหประกอบดวย
(ก) พื้นที่จุดขึ้นลงที่รอนลงแบบพรีซิชั่น (precision approach FATO) ใหมี
พื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวาง ดังนี้
๑) พื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้น
๒) พื้นผิวแนวรอน
๓) พื้นผิวลาดชัน
๔) พื้นผิวรูปกรวย
(ข) พื้นที่จุดขึ้นลงที่รอนลงแบบนอนพรีซิชั่น (non-precision approach
FATO) ใหมีพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวาง ดังนี้
๑) พื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้น
๒) พื้นผิวแนวรอน
๓) พื้นผิวลาดชัน
๔) พื้นผิวรูปกรวย ในกรณีที่ไมมีพื้นผิวแนวระดับชั้นใน
(ค) พื้นที่จุดขึ้นลงที่รอนลงโดยไมใชเครื่องวัดประกอบการบิน (non-instrument
FATO) ใหมีพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวาง ดังนี้
๑) พื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้น
๒) พื้นผิวแนวรอน
(ง) พื้นที่จุดขึ้นลงที่รอนลงแบบนอนพรีซิชั่น นอกจากตองมีพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวาง
ตาม (ข) แลว ตองมีพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวาง ดังนี้
๑) พื้นผิ วแนวระดับชั้ นใน เวนแตในกรณี ที่แนวการรอนลงแบบ
นอนพรีซิชั่นเป[นแนวตรงและมีอยูที่ปลายทั้งสองดาน อาจไมจําเป[นตองมีพื้นผิวแนวระดับชั้นในก็ได
๒) พื้นผิวรูปกรวย
(จ) ความลาดชันของพื้นผิวตางๆ ตาม (ก) (ข) (ค) และ (ง) ตองมีคาไมเกิน
คาที่กําหนดในตารางที่ ๑ ตารางที่ ๒ ตารางที่ ๓ หรือตารางที่ ๔ แลวแตกรณี และตองอยูในตําแหนง
ตามรูปที่ ๑๒ รูปที่ ๑๓ รูปที่ ๑๔ รูปที่ ๑๕ และรูปที่ ๑๖
(ฉ) หามมีวัตถุใหมหรือสวนตอเติมของวัตถุเดิมอยูเหนือพื้นผิวใดๆ ตาม (ก)
(ข) (ค) หรือ (ง) เวนแตในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลว เห็นวาวัตถุใหมหรือสวนตอเติมวัตถุ
เชนวานั้นลอมรอบดวยวัตถุที่มีอยูเดิมซึ่งไมสามารถรื้อถอนหรือเคลื่อนยายได
(ช) วัตถุเดิมที่อยูเหนือพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวางตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ตอง
รื้อถอนหรือเคลื่อนยายออกไป เวนแตในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลว เห็นวาวัตถุใหมหรือ
สวนตอเติมวัตถุเชนวานั้นลอมรอบดวยวัตถุที่มีอยูเดิมซึ่งไมสามารถรื้อถอนหรือเคลื่อนยายได หรือ
จากการศึกษาดานการบิน สรุปไดวาวัตถุเชนวานั้นไมกอใหเกิดผลกระทบในเชิงลบตอความปลอดภัย

- ๓๑ หรือไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการปฏิบัติการบินในภาวะปกติของเฮลิคอปเตอร ทั้งนี้ การนํา
พื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้นของอากาศยานแนวโคงตาม ขอ ๘ (๕) (ง) มาใชอาจชวยลดปQญหาที่เกิด
จากวัตถุซึ่งลวงล้ําเขาไปในพื้นผิวดังกลาวได
(ซ) สนามบินเฮลิคอปเตอรระดับพื้นผิวตองมีพื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้น
และพื้นผิวแนวรอน อยางนอยพื้นผิวละสองแหง และแยกจากกันโดยทํามุมไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบ
องศา
(ฌ) พื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้นและพื้นผิวแนวรอนตองมีจํานวนและอยูใน
ทิศทางที่จะทํ าใหสนามบิน เฮลิคอปเตอรนั้ นสามารถใชงานไดไมนอยกวารอยละเกาสิบ หาสํา หรั บ
เฮลิคอปเตอรที่จะใชงานสนามบินดังกลาว
(๒) สนามบินเฮลิคอปเตอรยกระดับ ใหปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับพื้นผิวจํากัด
สิ่งกีดขวางซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดสําหรับสนามบินเฮลิคอปเตอรระดับพื้นผิวที่ระบุไวใน (๑) (ก)
(ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช)
นอกจากตองปฏิบัติตามขอกําหนดในวรรคหนึ่งแลว สนามบินเฮลิคอปเตอรยกระดับ
ตองมีพื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้นและพื้นผิวแนวรอน อยางนอยพื้นผิวละสองแหง และแยกจากกัน
โดยทํามุมไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบองศา
(๓) สนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝQRง ใหประกอบดวย
(ก) สนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝQRงตองมีเขตปลอดสิ่งกีดขวาง แตจะมี
เขตจํากัดสิ่งกีดขวางดวยก็ได ทั้งนี้ ใหเป[นไปตาม ขอ ๘ (๗) (ข)
(ข) ภายในเขตปลอดสิ่งกีดขวางตาม (ก) ตองไมมีวัตถุถาวรใดๆ อยูเหนือ
พื้นผิวปลอดสิ่งกีดขวาง
(ค) ในบริเวณใกลเคียงสนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝQRง ใหมีการควบคุม
สิ่งกีดขวางที่อยูระดับต่ํากวาสนามบิน ทั้งนี้ เขตการควบคุมตองขยายออกไปจากสวนโคงที่ทํามุม
อยางนอยหนึ่งรอยแปดสิบองศา ซึ่งเริ่มตนจากศูนยกลางของพื้นที่จุดขึ้นลง โดยมีความลาดชันลงจาก
ขอบของพื้นที่จุดขึ้นลงในอัตราสวนแนวระนาบตอแนวดิ่งเทากับหนึ่งตอหา (๑:๕) ภายในสวนที่ทํามุม
หนึ่ งรอยแปดสิบ องศาดังกลาว แตคาความลาดชั น นี้อาจลดลงใหอยู ในอั ตราสวนแนวระนาบตอ
แนวดิ่งเทากับหนึ่งตอสาม (๑:๓) ภายในสวนที่ทํามุมหนึ่งรอยแปดสิบองศาก็ได สําหรับเฮลิคอปเตอร
หลายเครื่องยนตที่มีสมรรถนะชั้นหนึ่งหรือชั้นสองตามรูปที่ ๑๑
(ง) ในกรณีที่มีความจําเป[นตองมีสิ่งกีดขวางอยางหนึ่งอยางใดที่เคลื่อนที่ได
สําหรับการใชงานและตองติดตั้งในบริเวณนั้นตองไมขยายออกไปล้ําแนวโคงที่เกินสามสิบองศา หาก
วัดจากแนวกึ่งกลางของพื้นที่จุดขึ้นลง
(จ) ภายในเขต/พื้ น ผิ ว จํ า กั ด สิ่ ง กี ด ขวางหนึ่ ง รอยหาสิ บ องศาวั ด จาก
ศูนยกลางของพื้นที่จุดขึ้นลงไปเป[นระยะทางศูนยจุดหกสองเทา (0.62 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มี
ขนาดใหญที่สุดที่จะใชงานนั้น ตองไมมีวัตถุใดๆ ที่สูงเกินศูนยจุดศูนยหาเทาเหนือพื้นที่จุดขึ้นลง และ
ถัดจากแนวโคงนี้ไปเป[นระยะทางทั้งหมดศูนยจุดแปดสามเทาของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญ

- ๓๒ ที่สุดที่จะใชงาน พื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวางจะลาดชันขึ้นในอัตราสวนแนวดิ่งตอแนวระนาบเทากับหนึ่งหนวย
ตอสองหนวย (๑:๒)
ความใน (๓) นี้ ใชบังคับกับสนามบินเฮลิคอปเตอรนอกชายฝQRง ซึ่งตั้งอยูบนโครงสราง
นอกชายฝQRงเพื่อใชสําหรับกิจกรรมตางๆ อาทิ การขุดเจาะทรัพยากรแรธาตุ การวิจัย หรือการกอสราง
แตไมรวมถึงสนามบินเฮลิคอปเตอรบนเรือ
(๔) สนามบินเฮลิคอปเตอรบนเรือ ใหแบงออกเป[นสองประเภท ดังตอไปนี้
(ก) สนามบินเฮลิคอปเตอรที่สรางขึ้นโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคในการใชงาน
(ข) สนามบินเฮลิคอปเตอรที่มิไดสรางขึ้นโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคในการ
ใชงาน
(๕) สนามบินเฮลิคอปเตอรบนเรือทั้งสองประเภทตาม (๔) (ก) และ (ข) ใหเป[นไป
ตามขอกําหนดสําหรับพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวาง ดังตอไปนี้
(ก) สนามบินเฮลิคอปเตอรที่สรางขึ้นโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคในการใชงาน
ไดแก
๑) สนามบินเฮลิคอปเตอรที่สรางขึ้นโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคใน
การใชงานซึ่งอยูบริเวณหัวเรือหรือทายเรือ ในกรณีที่มีการจัดพื้นที่ปฏิบัติการสําหรับเฮลิคอปเตอรไว
บริเวณหัวเรือหรือทายเรือ ใหนําขอกําหนดใน (๓) (ก) (ค) และ (จ)
๒) สนามบินเฮลิคอปเตอรที่สรางขึ้นโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคใน
การใชงานซึ่งอยูบริเวณกลางเรือ (amidships location) ใหมีลักษณะดังนี้
ก) พื้ น ที่ บ ริ เ วณหั ว เรื อ และทายเรื อ ตองเป[ น สองสวนที่
สมมาตรกัน โดยแตละดานตองครอบคลุมสวนที่ปลอดสิ่งกีดขวางโดยแนวโคงที่ทํามุมหนึ่งรอยหาสิบ
องศา โดยใหมีจุดปลายแหลมอยูที่ขอบของวงกลมพื้นที่จุดขึ้นลงที่มีเสนผานศูนยกลางเทากับคาของ
ขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน (D) ทั้งนี้ ภายในพื้นที่ที่ลอมรอบโดยสองสวนดังกลาว
นั้น ตองไมมีวัตถุใดๆ อยูเหนือระดับของพื้นที่จุดขึ้นลง เวนแตเครื่องชวยในการเดินอากาศที่จําเป[น
สําหรับการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอรไดอยางปลอดภัย โดยมีความสูงมากที่สุดไดไมเกินยี่สิบหา
เซนติเมตร
ข) วัตถุที่จําเป[นตองอยูในตําแหนงภายในพื้นที่จุดขึ้นลง
เพื่อวัตถุประสงคในการใชงาน เชน ดวงไฟหรือตาขาย ตองมีความสูงไมเกินสองจุดหาเซนติเมตร ทั้งนี้
วัตถุดังกลาวจะอยูในตําแหนงนั้นไดตอเมื่อไมกอใหเกิดอันตรายแกเฮลิคอปเตอร
ค) เพื่อประโยชนในการป{องกันสิ่งกีดขวางบริเวณหัวเรือและทายเรือของ
พื้นที่จุดขึ้นลง พื้นผิวที่ลาดชันขึ้นซึ่งมีความลาดชันแนวดิ่งตอแนวระนาบเทากับหนึ่งตอหาหนวย (๑:๕)
ใหขยายออกจากความยาวทั้งหมดของขอบสวนที่ทํามุมหนึ่งรอยหาสิบองศาทั้งสองสวนโดยพื้นผิว
ดังกลาวนั้น ตองขยายออกไปในแนวระนาบเป[น ระยะทางอยางนอยหนึ่งเทา (1 D) ของขนาด
เฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงานพื้นที่จุดขึ้นลงเชนวานั้น และตองไมมีสิ่งกีดขวางใดลวงล้ํา
เขาไปในพื้นผิวนี้ ทั้งนี้ ตามรูปที่ ๑๗

- ๓๓ (ข) สนามบินเฮลิคอปเตอรที่มิไดสรางขึ้นโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคในการ
ใชงาน ไดแก
๑) สนามบิ น เฮลิ ค อปเตอรที่ มิ ไ ดสรางขึ้ น โดยเฉพาะเพื่ อ
วัตถุประสงคในการใชงานซึ่งอยูบริเวณดานขางเรือ ใหมีลักษณะดังนี้
ก) หามมี วั ต ถุ ใ ดๆ อยู ภายในพื้ น ที่ จุ ด ขึ้ น ลง เวนแต
เครื่องชวยในการเดินอากาศที่จําเป[นสําหรับการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอรไดอยางปลอดภัย โดยมี
ความสูงมากที่สุดไดไมเกินยี่สิบหาเซนติเมตร ทั้งนี้ วัตถุดังกลาวจะอยูในตําแหนงนั้นไดตอเมื่อไม
กอใหเกิดอันตรายแกเฮลิคอปเตอร
ข) จากสวนหนาและสวนทายของจุดกึ่งกลางของวงกลม
พื้นที่ตองขยายไปยังกราบเรือ สวนหนาของเรือและสวนหลังของเรือเป[นระยะทางหนึ่งจุดหาเทาของ
ขนาดเสนผานศูนยกลางของพื้นที่จุดขึ้นลงซึ่งอยูในตําแหนงสมมาตรกับแนวแบงสวนวงกลมบริเวณ
ทางขวางของเรือ ทั้งนี้ ภายในสวนดังกลาวตองไมมีวัตถุใดๆ สูงเกินระดับของพื้นที่จุดขึ้นลง เวนแต
เครื่องชวยในการเดินอากาศที่จําเป[นสําหรับการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอรไดอยางปลอดภัย โดยมี
ความสูงมากที่สุดไดไมเกินยี่สิบหาเซนติเมตร ตามรูปที่ ๑๘
ค) ใหมี พื ้ น ผิ ว แนวระนาบเป[ น ระยะทางอยางนอย
ศูนยจุดสองหาเทาของขนาดเสนผานศูนยกลางวงกลมซึ่งลอมรอบพื้นที่จุดขึ้นลงและเขตปลอดสิ่งกีดขวาง
ในระดับความสูงศูนยจุดศูนยหาเทาของขนาดเสนผานศูนยกลางวงกลม ทั้งนี้ ตองไมมีวัตถุใดๆ ลวงล้ํา
เขาไปในพื้นผิวดังกลาว
(๖) สนามบินเฮลิคอปเตอรบนเรือตาม (๔) ตองมีพื้นที่ขนถาย (winching area) อัน
ประกอบดวย
(ก) พื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวางรูปวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลางขนาดหาเมตร
(ข) เขตพื้นที่ที่ใชในการขับเคลื่อนที่อยูตรงกลางซึ่งมีเสนผานศูนยกลางสองเทา
(2 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน โดยขยายออกจากขอบของพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง
ดังกลาว
(๗) เขตพื้นที่ที่ใชในการขับเคลื่อน (manoeuvring zone) ใหประกอบดวยพื้นที่สองสวน
ดังตอไปนี้
(ก) เขตพื้นที่ที่ใชในการขับเคลื่อนสวนใน ซึ่งขยายจากขอบของพื้นที่ปลอด
สิ่งกีดขวางออกไปเป[นวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวาหนึ่งจุดหาเทา (1.5 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอร
ที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน
(ข) เขตพื้นที่ที่ใชในการขับเคลื่อนสวนนอก ซึ่งขยายออกจากขอบของเขตพื้นที่
ที่ใชในการขับเคลื่อนสวนในตาม (ก) ออกไปเป[นวงกลมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวาสองเทา
(2 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดที่จะใชงาน

- ๓๔ (๘) ภายในพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวางของพื้นที่ขนถายที่กําหนด ตองไมมีวัตถุใดๆ ที่อยูสูง
เหนือระดับพื้นผิว
(๙) วัตถุที่อยูในเขตพื้นที่ที่ใชในการขับเคลื่อนสวนใน ตาม (๗) (ก) ตองมีความสูงไม
เกินสามเมตร
(๑๐) วัตถุที่อยูในเขตพื้นที่ที่ใชในการขับเคลื่อนสวนนอก ตาม (๗) (ข) ตองมีความสูง
ไมเกินหกเมตร

- ๓๕ ตารางที่ ๑ ขนาดและความลาดชันของพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวาง
พื้นที่จุดขึ้นลงที่รอนลงโดยไมใช>เครื่องวัดประกอบการบินและแบบนอนพรีซิชั่น
พื้นที่จุดขึ้นลงโดยไมใช>เครื่องวัดประกอบการบิน (ทัศนวิสัย)
ชั้นสมรรถนะเฮลิคอปเตอร
พื้นผิวและขนาด

ชั้นหนึ่ง

ชั้นสอง

ชั้นสาม

พื้นผิวแนวรอน
ความกวางของขอบใน
ตําแหนงของขอบใน
สวนที่หนึ่ง
การถางออก
- กลางวัน
(divergence)
- กลางคืน
ความยาว
- กลางวัน
(length)
- กลางคืน
ความกวางของ
- กลางวัน
เสนรอบวง (outer width)
- กลางคืน
ความลาดชัน (มากที่สุด)

รอยละสิบ
รอยละสิบ
รอยละสิบ
รอยละสิบหา
รอยละสิบหา
รอยละสิบหา
ก
ก
สองรอยสี่สิบหาเมตร สองรอยสี่สิบหาเมตร สองรอยสี่สิบหาเมตรก
สองรอยสี่สิบหาเมตรก สองรอยสี่สบิ หาเมตรก สองรอยสี่สบิ หาเมตรก
สี่สิบเกาเมตรข
สี่สิบเกาเมตรข
สี่สิบเกาเมตรข
เจ็ดสิบสามจุดหาเมตรข เจ็ดสิบสามจุดหาเมตรข เจ็ดสิบสามจุดหาเมตรข
รอยละแปดก
รอยละแปดก
รอยละแปดก

สวนที่สอง
การถางออก
(divergence)
ความยาว
(length)
ความกวางของ
เสนรอบวง (outer width)
ความลาดชัน (มากที่สุด)

รอยละสิบ
รอยละสิบหา
ค
ค
ง
ง
รอยละสิบสองจุดหา

รอยละสิบ
รอยละสิบหา
ค
ค
ง
ง
รอยละสิบสองจุดหา

รอยละสิบ
รอยละสิบหา
ค
ค
ง
ง
รอยละสิบสองจุดหา

-

ขนานกัน (parallel)
จ
จ
ง
ง
รอยละสิบหา

ขนานกัน (parallel)
จ
จ
ง
ง
รอยละสิบหา

ขนานกัน (parallel)
จ
จ
ง
ง
รอยละสิบหา

-

-

-

-

สี่สิบหาเมตร
สองพันเมตร

-

-

-

รอยละหา
หาสิบหาเมตร

-

-

-

รอยละยี่สิบ
สี่สิบหาเมตร

สวนที่สาม
การถางออก (divergence)
ความยาว
(length)
ความกวางของ
เสนรอบวง (outer width)
ความลาดชัน (มากที่สุด)
พื้นผิวแนวระดับชั้นใน
ความสูง
รัศมี (radius)
พื้นผิวรูปกรวย
ความลาดชัน
ความสูง
พื้นผิวลาดชัน (transitional)
ความลาดชัน
ความสูง

- กลางวัน
- กลางคืน
- กลางวัน
- กลางคืน
- กลางวัน
- กลางคืน

- กลางวัน
- กลางคืน
- กลางวัน
- กลางคืน

ความกว>างของขอบเขตพื้นที่ปลอดภัย

พื้นที่จุดขึ้นลงแบบ
นอนพรีซิชั่น (บินรอนลง
โดยใช>เครื่องวัด
ประกอบการบิน)
ความกว>างของขอบเขต
พื้นที่ปลอดภัย

รอยละสิบหก
สองพันหารอยเมตร
แปดรอยเกาสิบเมตร
รอยละสามจุดสามสาม

-

-

- ๓๖ หมายเหตุ:
ก. ความลาดชันและความยาวทําใหเฮลิคอปเตอรลดความเร็วสําหรับการบินลง ขณะที่ยังสามารถ
หลีกเลี่ยงพื้นที่ตองหาม (avoid area) ได
ข. ใหเพิ่มความกวางของขอบในเขาไปในขนาดนี้ดวย
ค. กําหนดขึ้นโดยระยะทางจากขอบในไปยังจุดซึ่งการถางออกทําใหเกิดความกวางของเสนผานศูนยกลาง
เจ็ดเทาของขนาดใบพัดหลักสําหรับการปฏิบัติการในเวลากลางวัน หรือสิบเทาของขนาด
ใบพัดหลักสําหรับการปฏิบัติการในเวลากลางคืน
ง. ความกวางโดยรวมของเสนผานศูนยกลางเจ็ดเทาของขนาดใบพัดหลักสําหรับการปฏิบัติการในเวลา
กลางวัน หรือสิบเทาของขนาดใบพัดหลักสําหรับการปฏิบัติการในเวลากลางคืน
จ. กําหนดขึ้นโดยระยะทางจากขอบในไปยังจุดซึ่งพื้นผิวแนวรอนถึงระดับความสูงหนึ่งรอยหาสิบเมตร
เหนือระดับของขอบใน

- ๓๗ ตารางที่ ๒ ขนาดและความลาดชันของพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวาง
พื้นที่จุดขึ้นลงที่รอนลงโดยใช>เครื่องวัดประกอบการบินและแบบพรีซิชั่น

พื้นผิวและขนาด
พื้นผิวแนวรอน
ความยาวของขอบใน
ระยะทางจากจุดสิ้นสุดของ
พื้นที่จุดขึ้นลง
การถางออกในแตละดานจนถึง
ระดับความสูงเหนือพื้นที่จุดขึ้นลง
ระยะทางจนถึงระดับความสูง
เหนือพื้นทีจ่ ุดขึ้นลง
ความกวางที่ระดับความสูงเหนือ
พื้นที่จุดขึ้นลง
การถางออกไปยังสวนที่ขนานกัน
ระยะทางจนถึงสวนที่ขนานกัน
ความกวางของสวนที่ขนานกัน
ระยะทางจนถึงขอบนอก
ความกวางที่ขอบนอก
ความลาดชันของสวนที่หนึ่ง
ความยาวของสวนทีห่ นึ่ง
ความลาดชันของสวนที่สอง
ความยาวของสวนที่สอง
ความยาวทั้งหมดของพื้นผิว

พื้นผิวรูปกรวย
ความลาดชัน
ความสูง
พื้นผิวลาดชัน (transitional)
ความลาดชัน
ความสูง

ความสูงเหนือพื้นที่จุดขึ้นลงของการรอนลง
ความสูงเหนือพื้นที่จุดขึ้นลงของการรอนลง
สามองศา
หกองศา
เกาสิบเมตร
หกสิบเมตร
สี่สิบหาเมตร สามสิบเมตร เกาสิบเมตร หกสิบเมตร
สี่สิบหาเมตร สามสิบเมตร
(สามรอยฟุต) (สองรอยฟุต) (หนึ่งรอยหาสิบฟุต) (หนึ่งรอยฟุต) (สามรอยฟุต) (สองรอยฟุต) (หนึ่งรอยหาสิบฟุต) (หนึ่งรอยฟุต)
เกาสิบเมตร
หกสิบเมตร

เกาสิบเมตร
หกสิบเมตร

เกาสิบเมตร
หกสิบเมตร

เกาสิบเมตร
หกสิบเมตร

เกาสิบเมตร
หกสิบเมตร

เกาสิบเมตร
หกสิบเมตร

เกาสิบเมตร
หกสิบเมตร

รอยละยี่สิบหา รอยละยี่สิบหา

รอยละยี่สิบหา

รอยละยี่สิบหา รอยละยี่สิบหา รอยละยี่สิบหา

รอยละยี่สิบหา

รอยละยี่สิบหา

หนึ่งพันเจ็ดรอย
สี่สิบหาเมตร
เการอย
หกสิบสองเมตร
รอยละสิบหา
สองพันเจ็ดรอย
เกาสิบสามเมตร
หนึ่งพัน
แปดรอยเมตร
หาพันสี่รอย
หกสิบสองเมตร
หนึ่งพัน
แปดรอยเมตร
รอยละสองจุดหา
(๑:๔๐)
สามพันเมตร

หนึ่งพันหนึ่งรอย
หกสิบสามเมตร

(๑:๔๐)
สามพันเมตร

แปดรอย
เจ็ดสิบสองเมตร
หารอย
ยี่สิบหกเมตร
รอยละสิบหา
สี่พันสองรอย
สี่สิบหกเมตร
หนึ่งพัน
แปดรอยเมตร
สี่พันแปดรอย
แปดสิบสองเมตร
หนึ่งพัน
แปดรอยเมตร
รอยละสองจุดหา
(๑:๔๐)
สามพันเมตร

รอยละสาม
(๑:๓๓.๓)
สองพัน
หารอยเมตร
หนึ่งหมื่นเมตร

รอยละสาม
(๑:๓๓.๓)
สองพัน
หารอยเมตร
หนึ่งหมื่นเมตร

รอยละสาม
(๑:๓๓.๓)
สองพัน
หารอยเมตร
หนึ่งหมื่นเมตร

แปดรอย
หารอย
สี่รอย
เจ็ดสิบเมตร แปดสิบเมตร สามสิบหาเมตร
สามรอย
หารอย
สามรอย
สามรอยเจ็ด
แปดสิบเมตร ยี่สิบเอ็ดเมตร แปดสิบเมตร
จุดหาเมตร
รอยละสิบหา รอยละสิบหา รอยละสิบหา รอยละสิบหา
สี่พันเจ็ดรอย สี่พันสองรอย สี่พันเจ็ดรอย
สี่พันเการอย
สามสิบสามเมตร หาสิบเมตร สามสิบสามเมตร เจ็ดสิบหาเมตร
หนึ่งพัน
หนึ่งพัน
หนึ่งพัน
หนึ่งพัน
แปดรอยเมตร แปดรอยเมตร แปดรอยเมตร แปดรอยเมตร
สี่พันหกรอย สามพันสามรอย สามพันหนึ่งรอย
สามพัน
แปดสิบหกเมตร แปดสิบเมตร แปดสิบเจ็ดเมตร เกาสิบเมตร
หนึ่งพัน
หนึ่งพัน
หนึ่งพัน
หนึ่งพัน
แปดรอยเมตร แปดรอยเมตร แปดรอยเมตร แปดรอยเมตร
รอยละสองจุดหา
รอยละหา
รอยละหา
รอยละหา
(๑:๔๐)
(๑:๒๐)
(๑:๒๐)
(๑:๒๐)
สามพันเมตร
หนึ่งพัน
หนึ่งพัน
หนึ่งพัน
หารอยเมตร หารอยเมตร หารอยเมตร
รอยละสาม
รอยละหก
รอยละหก
รอยละหก
(๑:๓๓.๓)
(๑:๑๖.๖๖) (๑:๑๖.๖๖)
(๑:๑๖.๖๖)
สองพัน
หนึ่งสองรอย หนึ่งสองรอย หนึ่งสองรอยหา
หารอยเมตร หาสิบเมตร หาสิบเมตร
สิบเมตร
หนึ่งหมื่นเมตร แปดพัน
แปดพัน
แปดพัน
หารอยเมตร หารอยเมตร หารอยเมตร

สองรอย
เกาสิบเมตร
สองรอย
สามสิบหาเมตร
รอยละสิบหา
หาพันสองรอย
สิบเจ็ดเมตร
หนึ่งพัน
แปดรอยเมตร
สองพันเการอย
เกาสิบสามเมตร
หนึ่งพัน
แปดรอยเมตร
รอยละหา
(๑:๒๐)
หนึ่งพัน
หารอยเมตร
รอยละหก
(๑:๑๖.๖๖)
หนึ่งสองรอยหา
สิบเมตร
แปดพัน
หารอยเมตร

รอยละหา
หาสิบหาเมตร

รอยละหา
หาสิบหาเมตร

รอยละหา
หาสิบหาเมตร

รอยละหา
รอยละหา
รอยละหา
หาสิบหาเมตร หาสิบหาเมตร หาสิบหาเมตร

รอยละหา
หาสิบหาเมตร

รอยละหา
หาสิบหาเมตร

รอยละสิบสี่จุดสาม

รอยละสิบสี่จุดสาม

รอยละสิบสี่จุดสาม

รอยละสิบสี่จุดสาม รอยละสิบสี่จุดสาม รอยละสิบสี่จุดสาม

รอยละสิบสี่จุดสาม

รอยละสิบสี่จุดสาม

สี่สิบหาเมตร

สี่สิบหาเมตร

สี่สิบหาเมตร

สี่สิบหาเมตร

สี่สิบหาเมตร

หกรอยเจ็ด
สิบเอ็ดเมตร
รอยละสิบหา
สามพันเจ็ดรอย
หกสิบสามเมตร

หนึ่งพัน
แปดรอยเมตร
หาพัน
เจ็ดสิบสี่เมตร
หนึ่งพัน
แปดรอยเมตร
รอยละสองจุดหา

เกาสิบเมตร
หกสิบเมตร

หารอย
แปดสิบเอ็ดเมตร

สี่สิบหาเมตร

สี่สิบหาเมตร

สี่สิบหาเมตร

- ๓๘ ตารางที่ ๓ ขนาดและความลาดชันของพื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวาง
พื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้นที่เป]นแนวตรง
การบินขึ้นโดยไมใช>เครื่องวัดประกอบการบิน (ทัศนวิสัย)
ชั้นสมรรถนะเฮลิคอปเตอร
พื้นผิวและขนาด

ชั้นหนึ่ง

พื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้น
ความกวางของขอบใน
ตําแหนงของขอบใน
สวนที่หนึ่ง
การถางออก
(divergence)
ความยาว
(length)
ความกวางของ
เสนรอบวง (outer width)
ความลาดชัน (มากที่สุด)

- กลางวัน
- กลางคืน
- กลางวัน
- กลางคืน
- กลางวัน
- กลางคืน

สวนที่สอง
การถางออก
(divergence)
ความยาว
(length)
ความกวางของ
เสนรอบวง (outer width)
ความลาดชัน (มากที่สุด)

- กลางวัน
- กลางคืน
- กลางวัน
- กลางคืน
- กลางวัน
- กลางคืน

สวนที่สาม
การถางออก (divergence)
ความยาว
(length)
ความกวางของ
เสนรอบวง (outer width)
ความลาดชัน (มากที่สุด)
หมายเหตุ:

- กลางวัน
- กลางคืน
- กลางวัน
- กลางคืน

ชั้นสอง

ชั้นสาม

ความกวางของพื้นที่ปลอดภัย
ขอบเขตหรือจุดสิ้นสุดของพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง

รอยละสิบ
รอยละสิบหา
ก
ก
ค
ค
รอยละสี่จุดหา*

รอยละสิบ
รอยละสิบ
รอยละสิบหา
รอยละสิบหา
สองรอยสี่สิบหาเมตรข สองรอยสี่สิบหาเมตรข
สองรอยสี่สิบหาเมตรข สองรอยสี่สบิ หาเมตรข
สี่สิบเกาเมตรง
สี่สิบเกาเมตรง
เจ็ดสิบสามจุดหาเมตรง เจ็ดสิบสามจุดหาเมตรง
รอยละแปดข
รอยละแปดข

ขนานกัน (parallel)
ขนานกัน (parallel)
จ
จ
ค
ง
รอยละสี่จุดหา*

รอยละสิบ
รอยละสิบหา
ก
ก
ค
ง
รอยละสิบหา

รอยละสิบ
รอยละสิบหา
ก
ก
ค
ง
รอยละสิบหา

-

ขนานกัน (parallel)
จ
จ
ค
ค
รอยละสิบหา

ขนานกัน (parallel)
จ
จ
ค
ค
รอยละสิบหา

การบินขึ้นโดยใช>เครื่องวัด
ประกอบการบิน
เกาสิบเมตร
ขอบเขตหรือจุดสิ้นสุดของ
พื้นที่ปลอดภัย
รอยละสามสิบ
สองพันแปดรอยหาสิบเมตร
หนึ่งพันแปดรอยเมตร
รอยละสามจุดหา

ขนานกัน (parallel)
หนึ่งพันหารอยสิบเมตร
หนึ่งพันแปดรอยเมตร
รอยละสามจุดหา*

ขนานกัน (parallel)
เจ็ดพันหกรอยสี่สิบเมตร
หนึ่งพันแปดรอยเมตร
รอยละสอง

ก. กําหนดขึน้ โดยระยะทางจากขอบในไปยังจุดซึ่งการถางออกทําใหเกิดความกวางของเสนผานศูนยกลางเจ็ดเทาของขนาดใบพัดหลัก
สําหรับการปฏิบัติการในเวลากลางวัน หรือ สิบเทาของขนาดใบพัดหลักสําหรับการปฏิบัติการในเวลากลางคืน
ข. ความลาดชันและความยาวทําใหเฮลิคอปเตอรมีพื้นที่สําหรับการเรงความเร็วและไตระดับขึ้น ขณะที่ยังสามารถหลีกเลี่ยงพื้นที่ตองหาม
(avoid area) ได
ค. ความกวางโดยรวมของเสนผานศูนยกลางเจ็ดเทาของขนาดใบพัดหลักสําหรับการปฏิบัติการในเวลากลางวัน หรือ สิบเทาของขนาดใบพัดหลัก
สําหรับการปฏิบัติการในเวลากลางคืน
ง. ใหเพิ่มความกวางของขอบในเขาไปในขนาดนี้ดวย
จ. กําหนดขึ้นโดยระยะทางจากขอบในไปยังจุดซึ่งพื้นผิวแนวรอนถึงระดับความสูงหนึ่งรอยหาสิบเมตรเหนือระดับของขอบใน
* ความลาดชันนี้มากกวาความลาดชันสําหรับการไตระดับขึ้นโดยใชเครื่องยนตเดียวของเฮลิคอปเตอรหลายลําที่มีมวลสูงสุดซึ่งกําลังปฏิบัติการอยู

- ๓๙ ตารางที่ ๔ หลักเกณฑสําหรับพื้นที่ไตระดับจากการบินขึน้ /พื้นทีร่ อนลงที่เป]นแนวโค>ง
(curved take-off climb/approach area)
การลดระดับระยะสุดท>ายกอนลงจอดและการบินขึ้นโดยไมใช>เครื่องวัดประกอบการบิน
โครงสร>าง

ข>อกําหนด

การเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับทิศทาง

ตามที่ตองการ (มากทีส่ ุด หนึ่งรอยยี่สิบองศา)

รัศมีของวงเลี้ยวบนเสนกึ่งกลาง

ไมนอยกวาสองรอยเจ็ดสิบเมตร

ระยะทางจนถึงชองทางดานใน* (inner gate)

(ก) สําหรับเฮลิคอปเตอรที่ปฏิบัตกิ ารดวยสมรรถนะชั้นหนึ่ง –
ไมนอยกวาสามรอยหาเมตรจากจุดสิ้นสุดของพื้นที่ปลอดภัย
หรือพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวางของเฮลิคอปเตอร
(ข) สําหรับเฮลิคอปเตอรที่ปฏิบัตกิ ารดวยสมรรถนะชั้นสองและ
ชั้นสาม – ไมนอยกวาสามรอยเจ็ดสิบเมตรจากจุดสิ้นสุดของ
พื้นที่จุดขึ้นลง

ความกวางของชองทางดานใน - กลางวัน

ความกวางของชองทางดานนอก

ระดับความสูงของชองทาง
ดานในและดานนอก
ความลาดชัน

ความกวางของขอบในบวกกับรอยละยีส่ ิบของระยะทางจนถึง
ชองทางดานใน

- กลางคืน

ความกวางของขอบในบวกกับรอยละสามสิบของระยะทางจนถึง
ชองทางดานใน

- กลางวัน

ความกวางของขอบในบวกกับรอยละยี่สิบของระยะทางไปยังชองทาง
ดานในจนถึงความกวางที่นอยที่สุดเจ็ดเทาของขนาดรัศมีใบพัดหลัก

- กลางคืน

ความกวางของขอบในบวกกับรอยละสามสิบของระยะทางไปยัง
ชองทางดานในออกไปจนถึงความกวางที่นอยที่สุดสิบเทาของ
ขนาดรัศมีใบพัดหลัก
กําหนดขึ้นโดยระยะทางจากขอบในและทางลาดที่กําหนด
ตามที่ระบุไวในตารางที่ ๑ และตารางที่ ๓

การถางออก

ตามที่ระบุไวในตารางที่ ๑ และตารางที่ ๓

ความยาวทั้งหมดของพื้นที่

ตามที่ระบุไวในตารางที่ ๑ และตารางที่ ๓

* เป[นระยะทางที่นอยที่สดุ ที่กําหนดกอนที่จะเริม่ เลีย้ วหลังจากการบินขึ้นหรือสิ้นสุดการเลีย้ วในระยะสุดทาย
หมายเหตุ- อาจจําเปนตองมีวงเลีย้ วมากกวาหนึ่งวงในความยาวทั้งหมดของพื้นที่ไตระดับจากการบินขึ้น/
พื้นที่รอนลง ใหนําหลักเกณฑ+เดียวกันนี้มาใชบังคับสําหรับวงเลี้ยวทีจ่ ะตามมา เวนแตวาโดยปกติแลว ความกวางของ
ชองทางดานในและชองทางดานนอกจะเปนความกวางที่มากทีส่ ุดของพื้นที่ดังกลาว

- ๔๐ -

รูปที่ ๑๒ พื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้น/พื้นผิวรอนลง
(พื้นที่จุดขึ้นลงโดยไมใช>เครื่องวัดประกอบการบิน)

- ๔๑ -

รูปที่ ๑๓ พื้นผิวไตระดับจากการบินขึ้น
สําหรับพื้นที่จุดขึ้นลงโดยใช>เครื่องวัดประกอบการบิน

- ๔๒ -

รูปที่ ๑๔ พื้นผิวแนวรอนสําหรับพื้นที่จุดขึ้นลงที่รอนลงแบบพรีซิชั่น

- ๔๓ -

รูปที่ ๑๕ พื้นผิวแนวรอนสําหรับพื้นที่จุดขึ้นลงที่รอนลงแบบนอนพรีซิชั่น

รูปที่ ๑๖ พื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวาง: พื้นผิวลาดชัน พื้นผิวแนวระดับชั้นใน และพื้นผิวรูปกรวย

- ๔๔ -

รูปที่ ๑๗ พื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวางของสนามบินเฮลิคอปเตอรที่มิได>สร>างขึ้นโดยเฉพาะ
เพื่อวัตถุประสงคในการใช>งานซึ่งอยูกลางลําเรือ
(midship non-purpose-built heliport obstacle limitation surfaces)

- ๔๕ -

รูปที่ ๑๘ พื้นผิวจํากัดสิ่งกีดขวางของสนามบินเฮลิคอปเตอรที่มิได>สร>างขึ้นโดยเฉพาะ
เพื่อวัตถุประสงคในการใช>งานซึ่งอยูข>างลําเรือ
(ship’s side non-purpose-built heliport
obstacle limitation surfaces)

