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คำนำ 
 

  องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) ได้จัดทำ 
Annex 14 Aerodromes Volume 1 Aerodrome Design and Operations ขึ้นเป็นมาตรฐานสากลและ
คำแนะนำในการปฏิบัติ (International Standards and Recommended Practices) สำหรับการกำกับ
ดูแลมาตรฐานสนามบินให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน ทั้งนี้ เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศซึ่งทำข้ึนที่เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๗ (ค.ศ.๑๙๔๔) 

  ประเทศไทยในฐานะที่เป็นรัฐภาคีได้นำหลักการดังกล่าวมาออกเป็นพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ.๒๔๙๗ และจัดตั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขึ้นตามบทบัญญัติแห่งพระราชกำหนดการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับ ดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนา 
กิจการการบินพลเรือนรวมถึงด้านสนามบินด้วยเป็นสำคัญ และได้ออกข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับ Annex 14 Aerodromes 
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้มีสภาพบังคับในการรักษาความมีมาตรฐานของสนามบินที่ เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน
พลเรือน อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดดังกล ่าวไม่ม ีผลบังค ับใช้ครอบคลุมถึงมาตรฐานของสนามบิน               
เพ่ือการเดินอากาศในราชการทหาร ตามบทบัญญัติมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.๒๔๙๗ 

  กองทัพอากาศได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินอากาศสำหรับราชการทหาร เพื่อให้มี ระดับ
มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที ่กำหนดไว้สำหรับกิจการการบินพลเรือน จึงเห็นสมควรกำหนดคู่มือกองทัพอากาศ     
เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานสนามบิน เกี่ยวกับการออกแบบสนามบินและการปฏิบัติการในสนามบิน ฉบับนี้ 
เพ่ือใช้ในการกำกับ ดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนามาตรฐานสนามบินทีก่องทัพอากาศใช้ประโยชน์สืบไป 

 

------------------------------------------------ 
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สารบัญ 
 

สารบัญ             i 
รายการแก้ไขหน้า          iv 
บันทึกการแก้ไขเอกสาร          v 
คำอธิบายการแก้ไขปรับปรุง         vi 
กล่าวทั่วไป           vii 
วัตถุประสงค ์           vii 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง          vii 
บทนิยามคำศัพท์           viii 

หมวด ๑  บททั่วไป            ๑ 
    ส่วนที่ ๑  ระบบอ้างอิงทั่วไป          ๑ 
    ส่วนที่ ๒  การรับรองการดำเนินงานสนามบิน        ๒ 
    ส่วนที่ ๓  การออกแบบสนามบิน         ๕ 
    ส่วนที่ ๔  รหัสอ้างอิงสนามบิน          ๖ 
    ส่วนที่ ๕  วิธีปฏิบัติเฉพาะสำหรับการดำเนินงานของสนามบิน      ๗ 

หมวด ๒  ข้อมูลสนามบิน            ๘ 
    ส่วนที่ ๑  ข้อมูลด้านการบิน          ๘ 
    ส่วนที่ ๒  จุดอ้างอิงสนามบิน          ๘ 
    ส่วนที่ ๓  ระดับความสูงของสนามบินและทางวิ่ง        ๙ 
    ส่วนที่ ๔  อุณหภูมิอ้างอิงของสนามบิน         ๙ 
    ส่วนที่ ๕  มิติต่าง ๆ ของสนามบินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง       ๙ 
    ส่วนที่ ๖  ความแข็งแรงของผิวพ้ืนจราจร       ๑๑ 
    ส่วนที่ ๗  จุดตรวจสอบเครื่องวัดความสูงก่อนทำการบิน     ๑๔ 
    ส่วนที่ ๘  ระยะทางที่ประกาศ        ๑๔ 
    ส่วนที่ ๙  สภาพของพ้ืนที่เคลื่อนไหวและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง   ๑๗ 
    ส่วนที่ ๑๐  การเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้อง      ๑๘ 
    ส่วนที่ ๑๑  ดับเพลิงและกู้ภัย        ๒๐ 
    ส่วนที่ ๑๒  ระบบไฟนำร่อนลงด้วยสายตา      ๒๐ 
    ส่วนที่ ๑๓  การประสานงานกับหน่วยงานบริการข่าวสารการบิน หน่วยงานให้บริการ  ๒๑ 
          จราจรทางอากาศ และหน่วยงานอ่ืนที่ให้บริการภายในสนามบิน  
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หมวด ๓  ลักษณะทางกายภาพของสนามบิน       ๒๒ 
    ส่วนที่ ๑  ทางวิ่ง         ๒๒ 
    ส่วนที่ ๒  ไหล่ทางวิ่ง         ๒๙ 
    ส่วนที่ ๓  ลานกลับลำ         ๓๐ 
    ส่วนที่ ๔  พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง       ๓๒ 
    ส่วนที่ ๕  พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง       ๓๗ 
    ส่วนที่ ๖  พ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวาง        ๓๙ 
    ส่วนที่ ๗  ทางหยุด         ๓๙ 
    ส่วนที่ ๘  พื้นที่สำหรับใช้เครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุ     ๔๐ 
    ส่วนที่ ๙  ทางขับ         ๔๑ 
    ส่วนที่ ๑๐  ไหล่ทางขับ         ๔๗ 
    ส่วนที่ ๑๑  พ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางขับ       ๔๘ 
    ส่วนที่ ๑๒  ทางขับและเส้นทางขับของเฮลิคอปเตอร์     ๕๐ 
    ส่วนที่ ๑๓  ลานหยุดคอย ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง ตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ             ๕๑ 
          และตำแหน่งหยุดคอยบนถนน       
    ส่วนที่ ๑๔  ลานจอดอากาศยาน        ๕๓ 
    ส่วนที่ ๑๕  ลานจอดอากาศยานที่แยกออกมา      ๕๖ 
    ส่วนที่ ๑๖  พื้นที่ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนเข็มทิศ     ๕๖ 
    ส่วนที่ ๑๗  พื้นที่ทดสอบเครื่องยนต์อากาศยาน      ๕๖ 

หมวด ๔  สิ่งกีดขวาง          ๕๗ 
    ส่วนที่ ๑  พ้ืนผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง       ๕๘ 
    ส่วนที่ ๒  ข้อกำหนดการจำกัดสิ่งกีดขวางสำหรับสนามบิน     ๖๓ 
    ส่วนที่ ๓  วัตถุภายนอกพ้ืนผิวจำกัดสิ่งกดีขวาง      ๖๙ 
    ส่วนที่ ๔  วัตถุอ่ืน ๆ         ๗๐ 

หมวด ๕  สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งติดตั้งและอุปกรณ์      ๗๑ 
    ส่วนที่ ๑  เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย   ๗๑ 
    ส่วนที่ ๒  เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย                        ๑๖๕ 
        สำหรับแสดงสิ่งกีดขวาง            
    ส่วนที่ ๓  เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย                       ๑๘๕ 
        สำหรับแสดงพ้ืนที่จำกัดการใช้งาน              
    ส่วนที่ ๔  ระบบไฟฟ้า                ๑๙๐ 
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หมวด ๖  บริการของสนามบิน                ๑๙๔ 
    ส่วนที่ ๑  การวางแผนฉุกเฉินของสนามบิน             ๑๙๔ 
    ส่วนที่ ๒  ดับเพลิงและกู้ภัย               ๑๙๗ 
    ส่วนที่ ๓  การเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้อง             ๒๐๘ 
    ส่วนที่ ๔  การลดอันตรายจากอากาศยานชนสัตว์             ๒๐๘ 
    ส่วนที่ ๕  การบริหารจัดการลานจอดอากาศยาน             ๒๐๙ 
    ส่วนที่ ๖  การบริการภาคพ้ืนสาหรับอากาศยาน             ๒๑๐ 
    ส่วนที่ ๗  การขับเคลื่อนยานพาหนะของสนามบิน             ๒๑๐ 
    ส่วนที่ ๘  ระบบนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยานและยานพาหนะภาคพ้ืน     ๒๑๑ 
    ส่วนที่ ๙  ตำแหน่งของอุปกรณ์และสิ่งติดตั้งบนพ้ืนที่ปฏิบัติงาน           ๒๑๒ 
    ส่วนที่ ๑๐  การล้อมรั้วและระบบไฟเพ่ือการรักษาความปลอดภัย           ๒๑๔ 
    ส่วนที่ ๑๑  ระบบการแจ้งเตือนการรุกล้ำทางวิ่งแบบอัตโนมัติ           ๒๑๕ 
    ส่วนที่ ๑๒  การบำรุงรักษาสนามบิน              ๒๑๖ 

ภาคผนวก ๑ สีของไฟภาคพ้ืนสาหรับการบิน เครื่องหมาย ป้ายสัญลักษณ์ และแผงให้สัญญาณ         ๒๒๓ 
ภาคผนวก ๒ ลักษณะของไฟภาคพ้ืนสำหรับการบิน              ๒๓๘ 
ภาคผนวก ๓ เครื่องหมายประเภทบังคับ และเครื่องหมายบอกข้อมูล            ๒๖๔ 
ภาคผนวก ๔ ข้อกำหนดที่เก่ียวข้องกับการออกแบบป้ายสำหรับนำร่องการขับเคลื่อนบนทางขับ         ๒๖๙ 
ภาคผนวก ๕ ตำแหน่งของไฟแสดงสิ่งกีดขวาง              ๒๘๒ 
ภาคผนวก ๖ ระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบิน              ๒๙๐ 
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รายการแก้ไขหน้า 
 

รายการ หน้า ครั้งที่แก้ไข วัน เดือน ปี 
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บันทึกการแก้ไขเอกสาร 
 

การแก้ไขปรับปรุงครั้งท่ี วันที่แก้ไขปรับปรุง วันที่เพิ่มเติมเอกสาร ผู้แก้ไขปรับปรุง 
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คำอธิบายการแก้ไขปรับปรุง 
 

การแก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี :  วันที่ :  

 
 

หมวด/ส่วนที่ คำอธิบายการแก้ไขปรับปรุง 
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กล่าวทั่วไป 

 
 ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการกำกับการบิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๐ กำหนดให้ สำนักงานการบินกองทัพอากาศ 
เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน กำหนด และกำกับมาตรฐานการบินของกองทัพอากาศให้สอดคล้อง
มาตรฐานสากล และเหมาะสมกับภารกิจของกองทัพอากาศอยู่เสมอ และให้รับผิดชอบการปฏิบัติตามอำนาจ
หน้าที่ที่กำหนดในข้อ ๑๐.๑ กล่าวคือ จัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการกำหนดและกำกับ
มาตรฐานการบินทางทหารให้สอดคล้องมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 
ตามนโยบาย และแนวทางท่ีคณะกรรมการกำกับการบินทางทหารกำหนด 
  สนามบินของกองทัพอากาศเป็นส่วนหนึ่งของการบินทางทหารที่จะต้องมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ดังนั้น สำนักงานการบินกองทัพอากาศจึงจัดทำคู่มือกองทัพอากาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐาน
สนามบิน เกี่ยวกับการออกแบบสนามบินและการปฏิบัติการในสนามบิน ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานและ
การกำกับมาตรฐานสนามบินของกองทัพอากาศมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ     
ในระดับท่ีไม่ต่ำกว่ากิจการการบินพลเรือน 
 
 

วัตถุประสงค ์
 

  (ก)  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการดำเนินงานของสนามบินกองทัพอากาศ 
 (ข)  เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการส่งเสริมและพัฒนาสนามบินกองทัพอากาศ 
  (ค)  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการตรวจสอบ กำกับ ดูแล ควบคุมความเป็นมาตรฐานของสนามบิน
กองทัพอากาศ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(ก) Annex 1 4  to the Convention on International Civil Aviation, Aerodrome Volume I, 

Aerodrome Design and Operations, Eighth Edition, July 2018 
  (ข)  ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน 
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บทนิยามคำศัพท์ 
 

    บรรดาคำศัพท์เฉพาะที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้ ให้มีความหมายดังท่ีจะกล่าวต่อไปนี้ 

  “สนามบิน (Aerodrome)” หมายความว่า พื้นที่ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดที่กำหนดขึ้นเหนือพื้นดิน หรือ
พื้นน้ำสำหรับอากาศยานเข้ามา ออกไป และขับเคลื่อน รวมทั้งอาคาร สิ่งก่อสร้าง ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ       
ที่เกี ่ยวข้องกับสนามบิน และให้หมายความรวมถึง สนามบินจัดตั้งในพื้นที่กองบิน หรือนอกพื้นที่กองบิน 
สำหรับใช้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อการขึ้นลงหรือเคลื่อนไหวของอากาศยานและอยู่ในความรับผิดชอบของ
กองทัพอากาศด้วย 

  “ไฟบอกตำแหน่งสนามบิน (Aerodrome Beacon)” หมายความว่า ไฟบอกตำแหน่งสำหรับการบิน
ใช้เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสนามบินจากอากาศ 

  “ระดับความสูงของสนามบิน (Aerodrome Elevation)” หมายความว่า ระดับความสูงของจุดสูงสุด
บนพื้นที่สำหรับการบินลง 

  “ป้ายแสดงชื่อของสนามบิน (Aerodrome Identification Sign)” หมายความว่า ป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต
สนามบินเพ่ือช่วยในการระบุสนามบินจากอากาศ 

  “ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศของสนามบิน (Aerodrome Mapping Data : AMD)” หมายความว่า 
ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเพ่ือวัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูลการทำแผนที่ของสนามบินเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านการบิน 
และเก็บรวบรวมเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความตระหนักรู้สถานการณ์ของผู้ใช้งาน การปรับปรุง การปฏิบัติการ 
นำร่องภาคพ้ืน การฝึกอบรม การจัดทำแผนภูมิ และการวางแผน 

  “ฐานข้อมูลภ ูม ิศาสตร์สารสนเทศของสนามบิน (Aerodrome Mapping Database: AMDB)” 
หมายความว่า กลุ่มของข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศของสนามบิน ที่ถูกจัดการและเรียบเรียงเป็นชุดข้อมูล แบบ
มีโครงสร้าง  

  “จุดอ้างอิงสนามบิน (Aerodrome Reference Point)” หมายความว่า ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ของสนามบินที่กำหนด  

  “ความหนาแน่นของการจราจรในเขตสนามบิน (Aerodrome Traffic Density)” หมายความว่า 
ความหนาแน่นของการเคลื่อนไหวของอากาศยานภายในสนามบิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 
   (๑) น้อย หมายความว่า จำนวนครึ่งของการเคลื่อนไหวของอากาศยาน ในช่วงเวลาคับคั่งเฉลี่ย 
ไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อหนึ่งทางวิ่ง หรือมีจำนวนครึ่งของการเคลื่อนไหวของอากาศยานภายในสนามบินทั้งหมด 
น้อยกว่า ๒๐ ครั้ง 
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   (๒) ปานกลาง หมายความว่า จำนวนครึ่งของการเคลื่อนไหวของอากาศยาน ในช่วงเวลาคับคั่งเฉลี่ย 
ตั้งแต่ ๑๖ ถึง ๒๕ ครั้งต่อหนึ่งทางวิ่ง หรือมีจำนวนครึ่งของการเคลื่อนไหวของอากาศยานภาย ในสนามบิน
ทั้งหมดระหว่าง ๒๐ ถึง ๓๕ ครั้ง 
   (๓) มาก หมายความว่า จำนวนครึ่งของการเคลื่อนไหวของอากาศยาน ในช่วงเวลาคับค่ังเฉลี่ย 
ตั้งแต่ ๒๖ ครั้งต่อหนึ่งทางวิ่ง หรือมีจำนวนครึ่งของการเคลื่อนไหวของอากาศยานภายในสนามบินทั้งหมด 
มากกว่า ๓๕ ครั้ง 
   จำนวนของการเคลื่อนไหวของอากาศยานในช่วงเวลาคับคั่งเฉลี่ยตามวรรคหนึ่งเป็นค่าเฉลี่ย 
ทางคณิตศาสตร์ตลอดปีของจำนวนการเคลื่อนไหวของอากาศยานในช่วงเวลาที่คับคั่งที่สุดในแต่ละวัน โดยให้
นับทั้งการบินขึ้นหรือบินลง  

  “ไฟบอกตำแหน่งสำหรับการบิน (Aeronautical Beacon)” หมายความว่า ไฟภาคพื้นสำหรับการบิน
ที่สามารถมองเห็นได้จากทุกทิศทางของมุมแอซิมัทอย่างต่อเนื่องหรือเป็นจังหวะ เพื่อแสดงตำแหน่งเฉพาะ    
บนพื้นผิวโลก  

  “ไฟภาคพ้ืนสำหรับการบิน (Aeronautical Ground Light)” หมายความว่า ไฟใดก็ตามท่ีใช้ในการช่วย
อำนวยความสะดวกในการเดินอากาศโดยเฉพาะ นอกเหนือจากไฟที่ติดอยู่กับตัวอากาศยาน  

  “ความยาวทางวิ่งอ้างอิงของอากาศยาน (Aeroplane Reference Field Length)” หมายความว่า 
ความยาวทางวิ่งต่ำสุดที่อากาศยานต้องการสำหรับการวิ่งขึ้นเมื่ออากาศยานอยู่ในสภาวะ ดังนี้คือ อากาศยาน   
มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดตามที่อากาศยานได้รับการรับรองระดับของทางวิ่งอยู่ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาวะ   
ความกดอากาศมาตรฐาน ลมสงบ และทางวิ่งไม่มีความลาดชัน โดยความยาวดังกล่าวจะระบุอยู่ในคู ่มือ
ประกอบการบิน (Flight Manual) ซึ่งกำหนดโดยผู้มีอำนาจในการรับรองหรือเป็นข้อมูลจากผู้ผลิตอากาศยาน 
ทั้งนี้ความยาวของทางวิ่ง (Field Length) หมายถึง ความยาวทางวิ่งสมดุล (Balanced Field Length) สำหรับ
อากาศยาน หรือระยะทางสำหรับการวิ่งขึ้นในกรณีอ่ืน ๆ  

  “หมายเลขจำแนกอากาศยาน (Aircraft Classification Number : ACN)” หมายความว่า หมายเลข
ที่แสดงผลกระทบซึ่งสัมพันธ์กันของอากาศยานบนผิวพื ้นจราจรสำหรับประเภทฐานพื้นดิน (Subgrade) 
มาตรฐานที่เฉพาะเจาะจง  

  “หลุมจอดอากาศยาน (Aircraft Stand)” หมายความว่า พื้นที่ในลานจอดอากาศยานที่ถูกกำหนดไว้
เพ่ือใช้เป็นที่จอดของอากาศยาน  

  “ลานจอดอากาศยาน (Apron)” หมายความว่า พื้นที่ที่กำหนดไว้ในสนามบิน ซึ่งมีไว้สำหรับรองรับ
อากาศยานเพื่อวัตถุประสงค์ในการขึ้นและลงอากาศยานของผู้โดยสาร การขนถ่ายไปรษณียภัณฑ์หรือพัสดุ  
การเติมเชื้อเพลิง การจอด หรือการบำรุงรักษา  

  “การบร ิหารจ ัดการลานจอดอากาศยาน (Apron Management Service)” หมายความว่ า           
การบริการที่ถูกจัดใหม่เพ่ือกำกับดูแลกิจกรรม การเคลื่อนที่ของอากาศยานและยานพาหนะต่าง ๆ ในลานจอด
อากาศยาน 
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  “พ้ืนที ่๒ (Area 2)” หมายความว่า พื้นที่บริเวณรอบสนามบิน แบ่งออกเป็นพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พ้ืนที ่2a หมายความว่า พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบทางวิ่ง ประกอบด้วยระยะทางของพ้ืนที่
ปลอดภัยรอบทางวิ่งรวมกับระยะทางของพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวาง  
  (๒) พ้ืนที ่2b หมายความว่า พ้ืนที่ที่ต่อขยายจากขอบของพ้ืนที่ 2a ในทิศทางการบิน ออกจากทางวิ่ง 
โดยมีความยาว ๑๐ กิโลเมตร และผายออกในอัตราร้อยละ ๑๕ ในแต่ละด้าน  
  (๓)  พื ้นที่ 2c หมายความว่า พื ้นที ่ที ่ต ่อขยายออกไปนอกเขตพื ้นที่  2a และพื ้นที่ 2b             
ในระยะทางไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตรจากขอบเขตพ้ืนที่ 2a  
  (๔) พื ้นที่  2d หมายความว่า พื ้นที ่นอกเขตพื ้นที่  2a พื ้นที่  2b และพื ้นที่  2c ออกไป            
ในระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร จากจุดอ้างอิงสนามบิน หรือไปยังขอบเขตพ้ืนที่ควบคุมประชิดสนามบิน (Terminal 
Control Area : TMA) แล้วแต่พ้ืนที่ใดใกล้กว่า  

  “พื้นที่ ๓ (Area 3)” หมายความว่า พื้นที่ที่มีแนวเขตติดกับพื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบิน ซึ่งต่อขยาย
ออกไปจากขอบทางวิ่งในระนาบแนวนอนไปจนถึงระยะ ๙๐ เมตร จากเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง และในระยะทาง  
๕๐ เมตร จากขอบของบริเวณอ่ืน ๆ ของพ้ืนที่เคลื่อนไหว  

  “พื้นที่ ๔ (Area 4)” หมายความว่า พื้นที่ที่ต่อขยายออกไปเป็นระยะ ๙๐๐ เมตรจากหัวทางวิ่ง และ
๖๐ เมตร จากแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ ่งทั้งสองด้าน ในทิศทางของการร่อนลงสำหรับทางวิ่ง แบบพรีซิชั่น 
ประเภทที่สอง หรือทางวิ่งแบบพรีซิชั่น ประเภทที่สาม 

  “ระบบช่วยชะลอความเร็วและหยุดอากาศยานที่วิ่งออกนอกทางวิ่ง (Arresting System)” หมายความว่า 
ระบบที่ถูกออกแบบมาเพ่ือชะลอความเร็วของอากาศยานที่วิ่งเลยออกนอกทางวิ่ง 

  “ระบบการแจ้งเตือนการรุกล้ำทางวิ่งแบบอัตโนมัติ (Autonomous Runway Incursion Warning 
System : ARIWS)” หมายความว่า ระบบอัตโนมัติที ่ใช้สำหรับตรวจจับการรุกล้ำทางวิ่ง ที่อาจเกิดขึ้นหรือ    
การอยู่บนทางวิ่งที่มีการใช้งาน และแจ้งเตือนโดยตรงให้กับนักบินหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะ  

  “บาล์คแลนดิ้ง (Balked Landing)” หมายความว่า การยกเลิกการลงจอดของอากาศยาน โดยมิได้
คาดหมาย ณ จุดที่ต่ำกว่าความสูงปลอดจากสิ่งกีดขวาง (Obstacle Clearance Altitude/Height : OCA/H)  

  “ไฟแถบ (Barrette)” หมายความว่า ไฟภาคพ้ืนสำหรับการบินจำนวนสามโคมหรือมากกว่า เรียงชิดกัน 
ตามแนวขวาง ซึ่งเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นแสงไฟมีลักษณะเป็นแถบสั้น ๆ 

  “ปฏิทิน (Calendar)” หมายความว่า ระบบอ้างอิงเชิงเวลาแบบไม่ต่อเนื่องซึ่งใช้เป็นพื้นฐานของ    
การระบุตำแหน่งเชิงเวลา โดยมีความละเอียดเป็นวัน  

  “พื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง (Clearway)” หมายความว่า พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดไว้บนพื้นดิน
หรือพื้นน้ำภายใต้การควบคุมของเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบิน ซึ่งเลือกหรือเตรียมไว้เพื่อเป็นพื ้นที่          
ที่เหมาะสมสำหรับอากาศยานที่อาจทำการไต่ระดับเบื้องต้นไปยังความสูงเฉพาะเหนือพ้ืนที่ดังกล่าว 
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  “การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวน (Cyclic Redundancy Check : CRC)” หมายความว่า 
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้กับการแสดังข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า 
ข้อมูลที่ได้รับไม่มีการสูญหายหรือเปลี่ยนแปลง  

  “ความแม่นยำของข้อมูล (Data Accuracy)” หมายความว่า ระดับความตรงกันระหว่างค่าที่ได้จาก
การประมาณหรือจากการวัดกับค่าท่ีแท้จริง  

  “ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Data Integrity)” หมายความว่า ระดับการประกันคุณภาพที่ข้อมูลและ  
ค่าของข้อมูลด้านการบินจะไม่สูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือจากการแก้ไขข้อมูลที่ได้รับ 

  “คุณภาพของข้อมูล (Data Quality)” หมายความว่า ระดับของความเชื่อมั่น (Level of Confidence) 
ที่ข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ใช้งานข้อมูลนั้น ในด้านความแม่นยำ ความละเอียด ความสมบูรณ์  (หรือ
ระดับการประกันคุณภาพที่เท่ากัน) การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ความครบถ้วนสมบูรณ์ และ
รูปแบบของข้อมูล 

  “พื้นหลักฐาน (Datum)” หมายความว่า จำนวนใดจำนวนหนึ่งหรือกลุ่มของจำนวน ที่อาจนำมาใช้ใน
การอ้างอิง หรือใช้เป็นพ้ืนฐานของการคำนวณจำนวนอื่น 

  “ระยะทางที่ประกาศ (Declared Distance)” หมายความว่า ระยะทางที่คำนวณไว้ สำหรับแต่ละ
ทิศทางของทางวิ่ง ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ความยาวโทรา (Take-Off Run Available : TORA) หมายความว่า ระยะทางของทางวิ่ง
ซึ่งได้ประกาศไว้ถึงระยะเหมาะสมสำหรับอากาศยานวิ่งบนพ้ืนเพ่ือวิ่งขึ้น 
   (๒) ความยาวโทดา (Take-Off Distance Available : TODA) หมายความว่า ระยะทางของ
ความยาวโทรารวมกับระยะทางของพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวาง หากจัดให้มี 
   (๓) ความยาวแอสดา (Accelerate-Stop Distance Available : ASDA) หมายความว่า 
ระยะทางของความยาวโทรารวมกับระยะทางของทางหยุด หากจัดให้มี 
   (๔) ความยาวแอลดา (Landing Distance Available : LDA) หมายความว่า ระยะทางของ
ทางวิ่ง ซึ่งได้ประกาศไว้ถึงระยะเหมาะสมสำหรับอากาศยานวิ่งบนพื้นเพ่ือบินลง  

  “การบินเข้าสู ่ทางวิ ่งขนานแบบไม่อิสระ (Dependent Parallel Approaches)” หมายความว่า    
การปฏิบัติการบินเข้าสู่ทางวิ่งแบบบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินที่ขนานหรือเกือบขนานในเวลาเดียวกัน 
โดยมกีารกำหนดระยะห่างข้ันต่ำของเรดาร์ (Radar Separation Minima) ระหว่างอากาศยานบนส่วนต่อขยาย
แนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่ติดกัน 

  “หัวทางวิ่งที่ถูกเลื่อนไป (Displaced Threshold)” หมายความว่า จุดเริ ่มต้นของทางวิ่งส่วนที่ใช้
สำหรับการบินลงของอากาศยานที่ถูกเลื่อนไป มิได้อยู่ปลายสุดทางวิ่ง 

  “ความเข้มแสงประสิทธิภาพ (Effective Intensity)” หมายความว่า ความเข้มแสงประสิทธิภาพ   
ของไฟกะพริบ ซึ่งเท่ากับความเข้มแสงของไฟสองสว่างคงที่ที่มีสีเดียวกัน โดยจะให้แสงในระยะการมองเห็น          
ที่เท่ากันภายใต้เงื่อนไขการสังเกตแบบเดียวกัน 
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  “ค่าความสูงเหนือทรงรี (Ellipsoid Height / Geodetic Height)” หมายความว่า ความสิ่งที่อ้างอิงจาก
รูปทรงสัณฐานของโลกแบบรูปทรงรี (Ellipsoid) ซึ่งวัดจากขอบนอกรูปทรงรีตั้งฉากไปยังจุดที่ต้องการจะวัด  

  “พื้นที่จุดขึ้นลง (Final Approach and Take-off Area : FATO)” หมายความว่า พื้นที่ที่กำหนดขึ้น
เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติการในการร่อนลงระยะสุดท้ายโดยบินอยู่กับที่หรือบินลงจอด และใช้สำหรับเริ่ม      
การปฏิบัติการในการบินขึ้น ในกรณีที่พื้นที่จุดขึ้นลงดังกล่าวใช้งานสำหรับเฮลิคอปเตอร์ที่มีสมรรถนะชั้นหนึ่ง   
พ้ืนที่ที่กำหนดขึ้นดังกล่าวให้รวมถึงพ้ืนที่ยกเลิกการบินขึ้น (Rejected Take-off Area Available) ด้วย  

  “ไฟส่องสว่างคงที่ (Fixed Light)” หมายความว่า ไฟที่มีความเข้มแสงในการส่องสว่างคงที่ เมื่อสังเกต
จากจุดซึ่งอยู่กับที ่(Fixed Point)  

  “วัตถุแปลกปลอม (Foreign Object Debris : FOD)” หมายความว่า วัตถุที่อยู่บนพ้ืนที่เคลื่อนไหว 
ซึ่งมไิด้มีหน้าที่หรือเป็นประโยชน์ในการใช้งานทางการบินและอาจเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน  

  “วัตถุแตกหักง่าย (Frangible Object)” หมายความว่า วัตถุที่มีมวลเบาซึ่งถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อ
การแตกหัก บิดงอ หรือยืดหยุ่น เมื่อถูกกระแทกหรือชนโดยอากาศยานแล้วก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยาน
น้อยที่สุด 

  “พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic Datum)” หมายความว่า ชุดของตัวแปรขั้นต่ำ ที่จำเป็นต่อ 
การระบุตำแหน่งและทิศทางของระบบอ้างอิงท้องถิ่น  (Local Reference System) เทียบกับระบบอ้างอิง
ทั่วโลก (Global Reference System)  

  “จีออยด์ (Geoid)” หมายความว่า พื้นผิวที่มีแรงดึงดูดเท่ากัน (Equipotential Surface) ในสนาม 
แรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งสมนัยกับค่าระดับน้ำทะเลปานกลางที่สงบ (Undisturbed Mean Sea Level) ซึ่งขยาย
ออกไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั่วทั้งทวีป 

  “ค่าความสูงจีออยด์ (Geoid Undulation)” หมายความว่า ค่าระยะห่างระหว่างจีออยด์กับพื ้นผิว
อ้างอิงทางคณิตศาสตร์รูปทรงรี (Ellipsoid) โดยมีค่าบวกเมื่อพื้นผิวจีออยด์สูงกว่าพ้ืนผิวอ้างอิงทางคณิตศาสตร์
รูปทรงรี และมีค่าลบเมื่อพ้ืนผิวจีออยด์ต่ำกว่าพื้นผิวอ้างอิงทางคณิตศาสตร์รูปทรงรี 

  “ปฏิทินเกรโกเรียน (Gregorian Calendar)” หมายความว่า ปฏิทินสำหรับใช้ทั่วไป โดยมีขึ้นครั้งแรก
ในปีพุทธศักราช ๒๑๒๕ (คริสตศักราช ๑๕๘๒) เพื่อใช้ในการกำหนดปี  ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับปีสุริยคติมากกว่า
ปฏิทินจูเลียน (Julian Calendar) ทั้งนี้ ในปฏิทินเกรโกเรียน ปีปกติจะมีวันทั้งหมดสามร้อยหกสิบห้าวัน และ 
ปีอธิกสุรทิน (Leap Year) จะมีจำนวนวัน สามร้อยหกสิบหกวัน โดยแบ่งออกเป็นสิบสองเดือน 

  “ไฟแสดงอันตราย (Hazard Beacon)” หมายความว่า ไฟแสดงตำแหน่งสำหรับการบิน ที ่ใช้ใน     
การระบุสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเดินอากาศ  

  “สนามบินเฮลิคอปเตอร์ (Heliport)” หมายความว่า สนามบินหรือพื้นที่ที ่กำหนดไว้บนโครงสร้าง 
สำหรับใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนในการบินลง บินขึ้น และการขับเคลื่อนบนพ้ืนของเฮลิคอปเตอร์ 

  “ทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Air Taxiway)” หมายความว่า ทางที่กำหนดไว้บนพื้น
เพ่ือใช้สำหรับเป็นทางขับในอากาศสำหรับเฮลิคอปเตอร์ 
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  “ทางขับภาคพื้นของเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Ground Taxiway)” หมายความว่า ทางขับภาคพ้ืน 
ที่มีไว้สำหรับการเคลื ่อนที ่บนพื้นดินของเฮลิคอปเตอร์ที ่มีล้อที ่ฐานโครงสร้างเฮลิคอปเตอร์ที ่สัมผัสพ้ืน
(Undercarriage)  

  “เส้นทางขับของเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Taxi-route)” หมายความว่า ทางที่กำหนดไว้เพื่อใช้ใน
การเคลื่อนที่ของเฮลิคอปเตอร์จากส่วนหนึ่งของสนามบินไปยังส่วนอื่น ๆ ทั้งนี้เส้นทางขับ จะรวมถึงทางขับ
ภาคพ้ืนหรือทางขับในอากาศซึ่งจะอยู่ในแนวศูนย์กลางของเส้นทางขับ 

  “ลานหยุดคอย (Holding Bay)” หมายความว่า พื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อให้อากาศยานสามารถหยุดคอย
หรืออ้อมผ่าน เพ่ืออำนวยให้เกิดการเคลื่อนไหวของอากาศยานบนพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  “พื้นที่เสี่ยง (Hot Spot)” หมายความว่า ตำแหน่งบนพื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบิน ที่มีประวัติหรือ
อาจมีความเสี่ยงในการชนกันหรือการรุกล้ำเข้าทางวิ่ง รวมถึงบริเวณที่นักบินและผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องเพ่ิม
ความใส่ใจมากกว่าปกติ 

  “หลักมนุษยปัจจัย (Human Factors Principles)” หมายความว่า หลักการที่นำมาประยุกต์ใช้กับ
การออกแบบ การรับรอง การฝึกอบรม การปฏิบัติการ และการบำรุงรักษาที่เก่ียวข้องกับการบิน และเพ่ือใช้หา
การปฏิสัมพันธ์อย่างปลอดภัยระหว่างมนุษย์กับองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ โดยพิจารณาถึงสมรรถนะ   
ของมนุษย์อย่างเหมาะสม 

  “สมรรถนะของมนุษย์  (Human Performance)” หมายความว่า ความสามารถและข้อจำกัด        
ของมนุษย์ที่มีผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการปฏิบัติการด้านการบิน  

  “ไฟบอกตำแหน่งด้วยการส่งรหัสสัญญาณ ( Identification Beacon)” หมายความว่า ไฟแสดง
ตำแหน่งสำหรับการบินที่ส่งสัญญาณรหัส โดยวิธีการส่งรหัสที่ทำให้สามารถระบุจุดทำการอ้างอิงได้ 

  “การบินเข้าสู ่ทางวิ ่งขนานแบบอิสระ ( Independent Parallel Approaches)” หมายความว่า     
การปฏิบัติการบินเข้าสู่ทางวิ่งแบบบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินที่ขนานหรือเกือบขนานในเวลาเดียวกัน 
โดยมิได้มีการกำหนดระยะห่างขั้นต่ำของเรดาร์ (Radar Separation Minima) ระหว่างอากาศยานบนส่วน  
ต่อขยายแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่ติดกัน 

  “การบินออกจากทางวิ่งขนานแบบอิสระ ( Independent Parallel Departures)” หมายความว่า 
การปฏิบัติการบินออกจากทางวิ่งแบบบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินที่ขนานหรือเกือบขนานกันในเวลา
เดียวกัน 

  “ทางวิ่งแบบบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Runway)” หมายความว่า ทางวิ่ง
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับการปฏิบัติการของอากาศยานที่ใช้วิธีปฏิบัติการบินเข้าสู่
สนามบินโดยใช้เครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Approach Procedures) 
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   (๑) ทางว ิ ่ งแบบนอนพร ีซ ิช ั ่น (Non-Precision Approach Runway) คือ ทางว ิ ่ งท ี ่มี        

เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย และเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

ประเภทไม่ใช้ทัศนวิสัย เพื่อใช้สำหรับรองรับการปฏิบัติการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน  ประเภท A 

(Instrument Approach Operation Type A) และมีทัศนวิสัยไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ เมตร  

   (๒) ทางวิ่งแบบพรีซิชั่น (Precision Approach Runway) ได้แก่ 

    (ก) ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่หนึ่ง (Precision Approach Runway Category I) 

คือ ทางวิ่งที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย และเครื่องอำนวยความสะดวก   

ในการเดินอากาศ ประเภทไม่ใช้ทัศนวิสัย เพ่ือใช้สำหรับรองรับการปฏิบัติการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน

ประเภท B (Instrument Approach Operation Type B) โดยใช้ความสูงตัดสินใจ (Decision Height : DH) 

ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ฟุต และมีทัศนวิสัยไม่ต่ำกว่า ๘๐๐ เมตร หรือระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งไม่ต่ำกว่า ๕๕๐

เมตร  

    (ข) ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง (Precision Approach Runway category II) 

คือ ทางวิ่งที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย และเครื่องอำนวยความสะดวก   

ในการเดินอากาศ ประเภทไม่ใช้ทัศนวิสัย เพ่ือใช้สำหรับรองรับการปฏิบัติการบินลง ด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน 

ประเภท B (Instrument Approach Operation Type B) โดยใช้ความสูงตัดสินใจ (Decision Height : DH) 

ต่ำกว่า ๒๐๐ ฟุต แต่ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ฟุต และระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ เมตร  

    (ค) ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม (Precision Approach Runway Category III) 

คือ ทางวิ่งที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย และเครื่องอำนวยความสะดวก   

ในการเดินอากาศ ประเภทไม่ใช้ทัศนวิสัย เพ่ือใช้สำหรับรองรับการปฏิบัติการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน 

ประเภท B (Instrument Approach Operation Type B) ลงสู่ทางวิ่ง และตลอดพ้ืนผิวของทางวิ่ง และ  

     ๑) A - ติดตั ้งสำหรับการปฏิบัติการโดยใช้ความสูงตัดสินใจ (Decision 

Height : DH) ต่ำกว่า ๑๐๐ ฟุต หรือไม่มีระยะสูงตัดสินใจ และระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่ง ไม่ต่ำกว่า ๑๗๕ เมตร 

     ๒) B - ติดตั ้งสำหรับการปฏิบัติการโดยใช้ความสูงตัดสินใจ (Decision 

Height : DH) ต่ำกว่า ๕๐ ฟุต หรือไม่มีระยะสูงตัดสินใจ และระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่ง ต่ำกว่า ๑๗๕ เมตร 

แต่ไม่ต่ำกว่า ๕๐ เมตร  

     ๓) C - ติดตั้งสำหรับการปฏิบัติการโดยไม่มีความสูงตัดสินใจ (Decision 

Height : DH) และไม่มีข้อจำกัดเก่ียวกับระยะท่ีนักบินมองเห็นทางวิ่ง 

  ประเภทของการปฏิบัติการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการตามวรรคหนึ่ง แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้ 
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   (๑) ประเภท A คือ การปฏิบัติการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน โดยใช้ระยะสูงสำหรับ
การลดระดับต่ำสุด (Minimum Descent Height) หรือความสูงตัดสินใจ (Decision Height : DH) ที่ระดับ ๒๕๐ ฟุต 
หรือสูงกว่า  
   (๒) ประเภท B คือ การปฏิบัติการบินลงด้วยเครื ่องวัดประกอบการบิน โดยใช้ความสูง
ตัดสินใจ (Decision Height : DH) ต่ำกว่า ๒๕๐ ฟุต  

  “ประเภทความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity Classification)” หมายความว่า การจัดประเภทของข้อมูล
ด้านการบินที่ขึ ้นอยู่กับความเสี่ยง ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลที่มีความผิดพลาด โดยสามารถแบ่งเป็น
ประเภท ดังนี้ 
   (๑) ข้อมูลประจำ (Routine Data) คือ เมื่อมีการนำข้อมูลประจำซึ่งมีความผิดพลาดไปใช้      
มีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะทำให้การปฏิบัติการบินและการลงจอดของอากาศยานมีความเสี่ยงสูงในการเกิด
อุบัติเหตุร้ายแรง (Catastrophe)  
   (๒) ข้อมูลสำคัญ (Essential Data) คือ เมื่อมีการนำข้อมูลสำคัญซึ่งมีความผิดพลาดไปใช้      
มีความเป็นไปได้น้อยที่จะทำให้การปฏิบัติการบินและการลงจอดของอากาศยานมีความเสี่ยงสูงในการเกิด
อุบัติเหตุร้ายแรง (Catastrophe)  
   (๓) ข้อมูลสำคัญที่สุด (Critical Data) คือ เมื่อมีการนำข้อมูลสำคัญที่สุดซึ่งมีความผิดพลาดไปใช้ 
มีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้การปฏิบัติการบินและการลงจอดของอากาศยานมีความเสี่ยงสูงในการเกิด
อุบัติเหตุร้ายแรง (Catastrophe)  

  “ตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ (Intermediate Holding Position)” หมายความว่า ตำแหน่งที่กำหนดไว้
เพื่อควบคุมการจราจร โดยอากาศยานและยานพาหนะที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ต้องหยุดและคอยจนกว่าจะได้รับ
อนุญาตให้ปฏิบัติการต่อไป เมื่อได้รับคำแนะนำดังกล่าวจากหอควบคุมการจราจรทางอากาศ  

  “พ้ืนที่สำหรับการบินลง (Landing Area)” หมายความว่าส่วนของพ้ืนที่เคลื่อนไหว ใช้สำหรับการบินลง
หรือการบินขึ้นของอากาศยาน  

  “อุปกรณ์บอกทิศทางในการบินลง (Landing Direction Indicator)” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ช่วยชี้
ทิศทางท่ีกำหนดไว้ โดยใช้สายตาสำหรับการบินลงและการบินขึ้น 

  “ความเชื่อมั่นของระบบไฟ (Lighting System Reliability)” หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่ระบบ
ซึ่งมีการติดตั้งสมบูรณ์แล้ว สามารถใช้งานได้และทำงานอยู่ในค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่กำหนด  

  “พื้นที่ขับเคลื่อน (Maneuvering Area)” หมายความว่า ส่วนของสนามบินที่ใช้สำหรับการบินขึ้น บินลง 
และขับเคลื่อนของอากาศยาน ซึ่งไม่รวมลานจอดอากาศยาน  

  “วัตถุท่ีใช้เป็นเครื่องหมาย (Marker)” หมายความว่า วัตถุท่ีแสดงไว้เหนือระดับพ้ืนดิน เพ่ือแสดงสิ่งกีดขวาง 
หรือเพ่ือกำหนดขอบเขตพ้ืนที่ 

  “เครื่องหมาย (Marking)” หมายความว่า สัญลักษณ์หรือกลุ่มของสัญลักษณ์ที่แสดงไว้บนพื้นผิวของ
พ้ืนที่เคลื่อนไหวเพื่อสื่อสารข้อมูลด้านการบิน  
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  “พื้นที่เคลื่อนไหว (Movement Area)” หมายความว่า ส่วนของสนามบินที่ใช้สำหรับการบินขึ้น บินลง 
และขับเคลื่อนของอากาศยาน ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ขับเคลื่อนและลานจอดอากาศยาน  

  “ทางวิ่งที่เกือบขนานกัน (Near - Parallel Runways)” หมายความว่า ทางวิ่งที่ไม่ตัดกันซึ่งเส้นที่ลาก
ต่อจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่งทั้งสองนั้นทำมุมเข้าหากันหรือออกจากกันไม่เกิน ๑๕ องศา  

  “ทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน (Non-Instrument Runway)” หมายความว่า
ทางวิ่งซึ่งสร้างขึ้นสำหรับการปฏิบัติการบนของอากาศยานที่ใช้วิธีการบินเข้าสู่ สนามบินด้วยทัศนวิสัย (Visual 
Approach Procedure) หรือด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Approach Procedure) จนถึงจุด
ที่อยู่เหนือความสูงที่กำหนดให้ต้องบินต่อเนื่องเข้าสู่สนามบินภายใต้สภาพอากาศเปิด (Visual Meteorological 
Condition : VMC) ภายหลังจากจุดดังกล่าว  

  “สิ่งกีดขวาง (Obstacle)” หมายความว่า วัตถุติดตรึงที่มีลักษณะชั่วคราวหรือถาวร รวมถึงวัตถุ
เคลื่อนที่หรือส่วนของวัตถุนั้น ๆ ซึ่ง 
   (๑) อยู่ในพื้นท่ีที่ใช้สำหรับการเคลื่อนไหวของอากาศยาน หรือ 
   (๒) ยื่นล้ำเข้าไปเหนือพ้ืนผิวที่ถูกกำหนดไว้สำหรับปกป้องอากาศยานที่ทำการบิน หรือ 
   (๓) ตั้งอยู่ด้านนอกพ้ืนผิวที่ถูกกำหนดไว้ และได้รับการประเมินว่าเป็นอันตรายต่อการเดินอากาศ  

  “เขตปลอดสิ่งกีดขวาง (Obstacle Free Zone : OFZ)” หมายความว่า ห้วงอากาศเหนือพื้นผิวแนวร่อน 
ชั้นใน (Inner Approach Surface) พ้ืนผิวลาดเอียงชั้นใน (Inner Transitional Surface) และพ้ืนผิวบาล์คแลนดิ้ง 
(Balked Landing Surface) รวมถึงส่วนของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง ที่ถูกล้อมรอบโดยพื้นผิวทั้งหมดข้างต้น 
ซึ่งต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่ติดตรึงยื่นล้ำเข้าไป นอกเหนือไปจากวัตถุมวลเบาและสามารถแตกหักง่ายที่จำเป็น
สำหรับวัตถุประสงค์ในการเดินอากาศ  

  “ระยะห่างระหว่างล้อหลักด้านนอกทั้งสองข้าง (Outer Main Gear Wheel Span : OMGWS)” 
หมายความว่า ระยะห่างระหว่างขอบนอกของล้อหลักด้านนอกท้ังสองข้างของอากาศยาน  

  “หมายเลขจำแนกผิวพื ้นจราจร (Pavement Classification Number : PCN)” หมายความว่า
หมายเลขท่ีแสดงความแข็งแรงในการรองรับน้ำหนักของผิวพ้ืนจราจรสำหรับการปฏิบัติการที่ไม่มีข้อจำกัด 

  “ทางวิ่งหลัก (Primary Runway)” หมายความว่า ทางวิ่งที่ใช้เป็นประจำมากกว่าทางวิ่งอ่ืน เมื่ออยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่อำนวย  

  “ถนน (Road)” หมายความว่า เส้นทางที่กำหนดไว้ในพื ้นที่เคลื่อนไหว ใช้สำหรับการขับเคลื ่อน 
ยานพาหนะโดยเฉพาะ  

  “ตำแหน่งหยุดคอยบนถนน (Road-Holding position)” หมายความว่า ตำแหน่งที ่กำหนดไว้ให้
ยานพาหนะหยุดคอยหากมีความจำเป็น  

  “ทางวิ่ง (Runway)” หมายความว่า พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดไว้ในสนามบิน ซึ่งจัดไว้สำหรับ
การบินขึ้นและบินลงของอากาศยาน 
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  “พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (Runway End Safety Area : RESA)” หมายความว่า พื้นที่ซึ่งสมมาตรกัน 
รอบแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่ต่อขยายออกไปและอยู่ติดกับจุดสิ้นสุดพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง ซึ่งมีไว้เพ่ือ
วัตถุประสงค์หลักในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแก่อากาศยานที่ลงก่อนถึงทางวิ่ง (Undershooting) 
หรือวิ่งออกนอกทางวิ่ง (Overrunning)  

  “ไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่ง (Runway Guard Lights)” หมายความว่า ระบบไฟซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การแจ้งเตือนนักบินหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะที่กำลังจะเข้าไปสู่ทางวิ่งที่มีการใช้งานอยู่ 

  “ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง (Runway-Holding Position)” หมายความว่า ตำแหน่งที่กำหนดไว้
เพื่อป้องกันทางวิ่งพื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง หรือพื้นที่วิกฤตหรืออ่อนไหวของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัด
ประกอบการบิน (Instrument Landing System : ILS) ซึ่งอากาศยานและยานพาหนะที่กำลังขับเคลื่อนอยู่
ต้องหยุดและคอย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอ่ืนจากหอควบคุมการจราจรทางอากาศ  

  “พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strip)” หมายความว่า พื้นที่ที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงทางวิ่งและ
ทางหยุด (ถ้ามี) ที่กำหนดไว้เพื่อ 
   (๑) ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแก่อากาศยานที่วิ่งออกนอกทางวิ่ง และ  
   (๒) ป้องกันอากาศยานที่บินอยู่เหนือพ้ืนที่ดังกล่าวระหว่างการปฏิบัติการบินขึ้นหรือการบินลง 
ของอากาศยาน  

  “ลานกลับลำ (Runway Turn Pad)” หมายความว่า พื้นที่ที่กำหนดไว้ในสนามบินที่อยู่ติดกับทางวิ่ง 
ซึ่งมีไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทำให้อากาศยานสามารถกลับลำ ๑๘๐ องศา บนทางวิ่งได้อย่างสมบูรณ์ 

  “ระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ ่ง (Runway Visual Range : RVR)” หมายความว่า ระยะไกลที ่สุด       
ที่นักบินบนอากาศยานซึ่งอยู่บนแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งสามารถมองเห็นเครื่องหมายบนพื้นผิวทางวิ่งหรือ       
ไฟแสดงขอบเขตทางวิ่งหรือไฟที่ระบุเส้นกึ่งกลางทางวิ่งได้ 

  “ระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management System : SMS)” หมายความว่า วิธีการเชิงระบบ
ในการจัดการความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงโครงสร้างองค์กร หน้าที่ ความรับผิดชอบ นโยบาย และกระบวนการ
ทำงานที่จำเป็น 

  “การปฏิบัติการบินขึ ้นและลงพร้อมกันบนทางวิ ่งขนาน (Segregated Parallel Operations)” 
หมายความว่า การปฏิบัติการบินบนทางวิ่งที่ขนานหรือเกือบขนานกันของทางวิ่งที่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน
ในเวลาเดียวกัน ซึ่งทางวิ่งเส้นหนึ่งใช้สำหรับการบินลงโดยเฉพาะ และทางวิ่งอีกเส้นหนึ่งใช้สำหรับการบินขึ้น
โดยเฉพาะ  

  “ไหล่ทาง (Shoulder)” หมายความว่า พื้นที่ที ่เชื ่อมต่อจากขอบของผิวทาง เพื่อเป็นช่วงเปลี ่ยน 
ระหว่างผิวทางไปสู่พ้ืนผิวที่อยู่ติดกัน 
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 “ป้ายสัญลักษณ์ (Sign)” หมายความว่า 
   (๑) ป้ายข้อความถาวร คือ ป้ายที่แสดงข้อความเพียงหนึ่งข้อความเท่านั้น  
   (๒) ป้ายข้อความที่เปลี่ยนแปลงได้ คือ ป้ายที่แสดงข้อความหลายข้อความที่กำหนดไว้หรือ
ป้ายที่ไม่มีข้อความแสดง 

  “พ้ืนที่ให้สัญญาณ (Signal Area)” หมายความว่า พ้ืนที่ในสนามบินที่ใช้สำหรับแสดงสัญญาณภาคพื้น 

  “ตำแหน่งเบี่ยงเบน (Station Declination)” หมายความว่า การแปรผันของการวางแนวระหว่าง 
แนวเส้นรัศมี ๐ องศาของคลื่นวิทยุวีโออาร์ (VOR) กับทิศเหนือจริง ซึ่งกำหนดขึ้น ณ เวลา ที่มีการปรับตั้งค่า
ของสถานีคลื่นวิทยุวีโออาร์ 

  “ทางหยุด (Stopway)” หมายความว่า พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดไว้บนพื้นดินที่อยู่บริเวณ
จุดสิ้นสุดระยะทางของทางวิ่ง ซึ่งได้ประกาศไว้ถึงระยะเหมาะสมสำหรับอากาศยานวิ่งบนพื้นเพื่อบินขึ้นหรือ
ความยาวโทรา ซึ่งเตรียมไว้เพื่อเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการให้อากาศยานหยุด ในกรณีที่ยกเลิกการบินขึ้น 

  “แถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่ง (Stop Bar)” หมายความว่า แถบไฟสีแดงที่แสดงในทิศทางที่อากาศยาน
หรือยานพาหนะขับเคลื่อนเข้าหา โดยติดตั้งเป็นแนวตามขวางของทางขับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องการให้อากาศยาน 
และยานพาหนะหยุดคอย 

  “ค่าช่วงเวลาที่ใช้ในการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Switch-over Time)” หมายความว่า ระยะเวลา 
ที่ต้องการสำหรับความเข้มแสงจริงของดวงไฟ ซึ่งถูกวัดจากแหลงจ่ายไฟในทิศทางที่กำหนด ลดลงจากร้อยละ ๕๐ 
และกลับคืนมาถึงร้อยละ ๕๐ ในขณะที่มีการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ เมื่อดวงไฟที่กำลังใช้งานมีความเข้มแสง      
ทีร่้อยละ ๒๕ หรือสูงกว่า  

  “ทางวิ่งสำหรับการบินขึ้น (Take-off Runway)” หมายความว่า ทางวิ่งที่ใช้สำหรับการบินขึ้นเท่านั้น 

 “ทางขับ (Taxiway)” หมายความว่า ทางที่กำหนดไว้ในสนามบินที่สร้างไว้สำหรับการขับเคลื่อนของ
อากาศยานและเพ่ือเป็นทางเชื่อมระหว่างส่วนหนึ่งของสนามบินไปยังอีกส่วนหนึ่งซึ่งประกอบด้วย  
   (๑) ทางขับที่เข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Aircraft Stand Taxilane) คือ พื้นที่ส่วนหนึ่งของ 
ลานจอดอากาศยานที่กำหนดให้เป็นทางขับ และมีไว้เพ่ือเป็นทางเข้าออกหลุมจอดอากาศยานเท่านั้น  
   (๒) ทางขับในลานจอดอากาศยาน (Apron Taxiway) คือ พ้ืนที่ส่วนหนึ่งของระบบทางขับที่อยู่ 
ในลานจอดอากาศยาน และมีไว้เพ่ือเป็นเส้นทางให้อากาศยานขับเคลื่อนผ่านลานจอดอากาศยาน  
   (๓) ทางขับออกด่วน (Rapid Exit Taxiway) คือ ทางขับที่เชื่อมกับทางวิ่ง โดยทำมุมแหลม 
(Acute Angle) และออกแบบมาเพื่อให้อากาศยานที่ทำการบินลง สามารถเลี้ยวออกจากทางวิ่งด้วยความเร็ว
สูงกว่าที่สามารถเลี้ยวออกโดยใช้ทางขับออกอ่ืน ๆ เพื่อลดเวลาที่อากาศยานใช้งานทางวิ่งนั้น  

 “จุดตัดบนทางขับ (Taxiway Intersection)” หมายความว่า จุดตัดของทางขับสองเส้นหรือมากกว่า 

  “พ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางขับ (Taxiway Strip)” หมายความว่า พ้ืนที่ซึ่งรวมถึงทางขับที่มีไว้เพ่ือป้องกัน
อากาศยานที่ปฏิบัติการอยู่บนทางขับ และเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายแก่อากาศยานที่วิ่งออกนอก
ทางขับโดยไม่ได้ตั้งใจ  
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 “หัวทางวิ่ง (Threshold)” หมายความว่า จุดเริ่มต้นของทางวิ่งส่วนที่ใช้สำหรับการบินลงของอากาศยาน  

 “เขตจุดแตะพื ้น (Touchdown Zone)” หมายความว่า ส่วนของทางวิ ่งที ่อยู ่เลยจากหัวทางวิ่ง        
ซึ่งใช้ในการแตะพ้ืนครั้งแรกในการลงจอดของอากาศยาน  

 “ปัจจัยความสามารถใช้งานได้ (Usability Factor)” หมายความว่า ค่าอัตราร้อยละของช่วงเวลาที่ 
การใช้งานทางวิ่งหรือระบบของทางวิ่งไม่ถูกจำกัดด้วยองค์ประกอบลมขวาง (Crosswind Component)  

 “หน่วยงานบริการข่าวสารการบิน” หมายความว่า หน่วยงานของกองทัพอากาศที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบริการข่าวสารการบิน โดยมีกองมาตรฐานสนามบินและการบริการการเดินอากาศ สำนักงานการบิน
กองทัพอากาศ เป็นหน่วยกลางในการประสานงาน 

  “หน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ” หมายความว่า หน่วยงานของกองทัพอากาศที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการให้บริการจราจรทางอากาศ โดยมีกองมาตรฐานสนามบินและการบริการการเดินอากาศ สำนักงาน
การบินกองทัพอากาศ เป็นหน่วยกลางในการประสานงาน 

 “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานการบินกองทัพอากาศ 

 “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานการบินกองทัพอากาศหรือผู้ซึ่งผู้อำนวยการ
สำนักงานการบินกองทัพอากาศมอบหมาย 

 

------------------------------------------------ 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานสนามบิน 
เกี่ยวกับการออกแบบสนามบินและการปฏิบัตกิารในสนามบิน 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

  ข้อ ๑  คู่มือฉบับนี้ เรียกว่า “คู่มือกองทัพอากาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานสนามบิน เกี่ยวกับ
การออกแบบสนามบินและการปฏิบัติการในสนามบิน”  

  ข้อ ๒  คู่มือฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  บรรดาหลักเกณฑ์ใด ๆ ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับในคู่มือฉบับนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน 

  ข้อ ๔  คู่มือฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสนามบินที่ตั้งอยู่  ณ กองบิน และโรงเรียนการบิน รวมทั้งสนามบิน
ทหาร เท่านั้น 

  ข้อ ๕  ให้สำนักงานปรับปรุงแก้ไขคู่มือฉบับนี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ กรณีมีการแก้ไขเนื้อความที่ไม่เป็นประเด็น
ในสาระที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย ให้สำนักงานดำเนินการไดโ้ดยไม่ต้องขออนุมัติใหม่ 

ส่วนที่ ๑ 
ระบบอ้างอิงทั่วไป 

 
๑. ระบบอ้างอิงแนวราบ (Horizontal Reference System) 

  ข้อ ๖  ให้นำระบบพ้ืนหลักฐาน WGS-84 (World Geodetic System - 1984) มาใช้เป็นระบบอ้างอิง
แนวราบ 
           ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์สำหรับการบิน (Aeronautical Geographical Coordinates) ในรูปแบบ
ของละติจูดและลองติจูดที่ต้องรายงานต่อหน่วยงานบริการข่าวสารการบิน ต้องแสดงในรูปแบบพื้นหลักฐาน  
WGS-84 

๒. ระบบอ้างอิงแนวดิ่ง (Vertical Reference System) 

  ข้อ ๗  ให้นำค่าระดับน้ำทะเลปานกลาง (Mean Sea Level : MSL) ซึ่งให้ค่าความสัมพันธ์ของความสูง
(ค่าระดับ) [Gravity-related Height (Elevation)] ที่สัมพันธ์กับค่าแรงโน้มถ่วงโลก กับพื้นผิวจีออยด์ที่ได้จาก
แบบจำลองแรงโน้มถ่วงของโลก (EGM-96) มาใช้เป็นระบบอ้างอิงแนวดิ่ง 
           แบบจำลองแรงโน้มถ่วงของโลก (EGM-96) ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วยข้อมูลสนามแรงโน้มถ่วงโลก 
ที่เป็นความยาวคลื่นแบบยาวเรียงตัวกัน ๓๖๐ องศา ซึ่งต้องใช้เป็นแบบจำลองแรงโน้มถ่วงของโลกที่ใช้ในการ
เดินอากาศระหว่างประเทศ 

๓. ระบบอ้างอิงเชิงเวลา (Temporal Reference System) 

  ข้อ ๘  ให้นำปฏิทินเกรโกเรียน (Gregorian Calendar) และเวลาสากลเชิงพิกัด (Coordinated 
Universal Time : UTC) หรืออาจเรียกว่าเวลาซูลู (Zulu Time) มาใช้เป็นระบบอ้างอิงเชิงเวลา 
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ส่วนที่ ๒ 
การรับรองการดำเนินงานสนามบิน 

 
๑. การตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบิน 

  ข้อ ๙  ในการขอรับใบรับรองการดำเนินงานสนามบิน สนามบินต้องจัดเตรียมและแสดงความพร้อม
เพ่ือรับการตรวจสอบในเรื่องอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
           (๑)  ความสอดคล้องกันของโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินและมาตรฐานที่เกี ่ยวข้องกับ     
การดำเนินงานของสนามบินนั้น  
          (๒) กิจกรรมและกระบวนการดำเนินงานของสนามบินในแต่ละวัน ซึ่งรวมถึง 
       (ก)  ข้อมูลสนามบินและการรายงานข้อมูลดังกล่าว (Aerodrome Data and Reporting)  
      (ข)  การควบคุมการเข้าเขตการบิน (Control of Airside Access) 
      (ค)  แผนฉุกเฉินของสนามบิน (Aerodrome Emergency Plan)  
      (ง)  การดับเพลิงและกู้ภัย (Rescue and Fire Fighting)  
      (จ)  การตรวจพินิจพื้นท่ีเคลื่อนไหว (Inspection of the Movement Area)  
      (ฉ)  การบำรุงรักษาพ้ืนที่เคลื่อนไหว (Maintenance of the Movement Area)  
      (ช)  สภาพทางอุตุนิยมวิทยาที่เป็นอันตราย (Hazardous Meteorological Condition)  
      (ซ)  เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย และระบบไฟฟ้าสนามบิน 
(Visual Aids and Aerodrome Electrical Systems) 
      (ฌ)  ความปลอดภัยในการก่อสร้างและบำรุงรักษาบริเวณสนามบิน (Aerodrome Works 
Safety)  
      (ญ)  การบริหารจัดการลานจอดอากาศยาน (Apron Management)  
      (ฎ)  การจัดการความปลอดภัยในลานจอดอากาศยาน (Apron Safety)  
      (ฏ)  การควบคุมยานพาหนะในเขตการบิน (Airside Vehicle Control)  
      (ฐ)  การบริหารจัดการเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสัตว์ (Wildlife Hazard Management)  
      (ฑ)  การควบคุมสิ่งกีดขวาง (Obstacles Control)  
      (ฒ)  การเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้อง (Removal of a Disabled Aircraft)  
      (ณ)  การปฏิบัติการเมื่อทัศนวิสัยต่ำ (Low Visibility Operations)  
      (ด)  ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของสนามบิน (Airport Safety Management 
System)  
      (ต)  การจัดการกับวัตถุอันตราย (Handling of Hazardous Materials) 
      (ถ)  การป้องกันสถานที่ติดตั้งเรดาร์และเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
ประเภทเครื่องช่วยในการเดินอากาศ (Protection of Site for Radar and Navigational Aids)  
          (๓)  คู่มือการดำเนินงานสนามบิน 
          (๔)  การสำรวจสนามบินและสิ่งกีดขวาง (Aerodrome and Obstacle Survey) 
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๒. ความรับผิดชอบรวมกันและการประสานงาน 

  ข้อ ๑๐  ในกรณีที่ผู้ดำเนินการสนามบินไม่ได้ดำเนินกิจกรรมของสนามบิน ตามข้อ ๙ (๒) ด้วยตนเอง 
ผู้ดำเนินการสนามบินต้องกำหนดกระบวนการดำเนินงาน และการประสานงานไว้ในคู่มือการดำเนินงานสนามบิน 
อย่างชัดเจนในแต่ละเรื่อง ในกรณีกิจกรรมใด ๆ เป็นความรับผิดชอบรวมกันระหว่างหน่วยงานหลายหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลสนามบิน ต้องแจกจ่ายคู่มือการดำเนินงานสนามบินในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับ
หน่วยงานเหล่านั้นด้วย  
       ในกรณีที่มีการจัดให้มีกระบวนการดำเนินงานเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์
ข้อบังคับอ่ืน ๆ ผู้ดำเนินการสนามบินต้องแสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือการดำเนินงานสนามบินด้วย  

  ข้อ ๑๑  เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัยของสนามบิน ผู้ดำเนินการสนามบินต้องตรวจสอบและ
ตรวจติดตามให้มั่นใจว่า ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดในสนามบิน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบริการภาคพ้ืน และหน่วยงานอ่ืน
ที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินหรือการจัดการอากาศยานที่สนามบินนั้น ได้ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสนามบิน 

๓. การออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินในส่วนของกองทัพอากาศ 

  ข้อ ๑๒  ในการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบิน ผู้อำนวยการอาจกำหนดเงื่อนไข หรือข้อจำกัด
เกี่ยวกับการดำเนินงานของสนามบิน ซึ่งอาจรวมถึง 
    (๑)  รหัสอ้างอิงสนามบิน  
    (๒)  ประเภทอากาศยานวิกฤต (Critical Aeroplane)  
    (๓)  เงื่อนไขการปฏิบัติการสำหรับการรองรับอากาศยานวิกฤต ที่สิ่งอำนวยความสะดวกจัดไว้ 
    (๔)  ระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัย 
    (๕)  เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติการที่สนามบิน  
    (๖)  ความแตกต่างจากมาตรฐานที่ได้รับอนุญาต (Authorized Deviation) ซึ่งสอดคลองกับ 
การใช้งานสนามบิน รวมถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดเก่ียวกับการดำเนินงานและการมีผลของใบรับรอง (Validity)  
    ความแตกต่างตาม (๖) จะได้รับการยอมรับบนพื้นฐานของการประเมินด้านความปลอดภัย
ตามท่ีผู้อำนวยการกำหนด  

๔. การกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

  ข้อ ๑๓  เมื ่อสำนักงานดำเนินการตรวจสอบตามข้อ ๙ และผู ้อำนวยการได้ออกใบรับรองการ
ดำเนินงานสนามบินตามข้อ ๑๒ ให้แก่ผู้ดำเนินการสนามบินแล้ว สนามบินต้องจัดให้มีการประสานงานกับ
สำนักงานเพื่อการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินคงไว้ซึ่ง
มาตรฐานในการดำเนินงานสนามบิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานประกอบ
ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินนั้นอย่างต่อเนื่อง 



 
            คู่มือกองทัพอากาศ เรื่อง หลักเกณฑม์าตรฐานสนามบิน                                                   AFM 03 - 014 

แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                        ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๔ 

  ข้อ ๑๔  หากตรวจพบข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยภายในสนามบินภายหลังการออก
ใบรับรองการดำเนินงานสนามบิน  ผู้อำนวยการอาจเพิ่มเงื่อนไขหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานประกอบ
ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินเป็นพิเศษ และออกประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP) หรือประกาศ
ผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) จนกว่าจะมีการดำเนินการตามแผนการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้อำนวยการตามข้อ ๑๕  

๕. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและการติดตามแผนการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อ ๑๕  ในกรณีที่มีการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินตามข้อ ๙ หรือการ
ตรวจสอบเพื่อการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องตามข้อ ๑๓ แล้วพบข้อบกพร่อง ผู้ดำเนินการสนามบินต้องจัดทำ
แผนการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action Plan) ยื่นขอความเห็นชอบต่อผู้อำนวยการ โดยระบุแนวทาง 
การกำจัดหรือแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว รวมถึงกำหนดเวลาสำหรับการดำเนินการตามแต่ละแนวทาง  
    ในระหว่างการดำเนินการกำจัดหรือแก้ไขข้อบกพร่องตามวรรคหนึ่ง สนามบินต้องปฏิบัติตาม 
มาตรการบังคับที่ผู้อำนวยการได้กำหนดขึ้นตามความเหมาะสมโดยทันที 

  ข้อ ๑๖  สนามบินต้องติดตามการดำเนินการแผนการแก้ไขข้อบกพร่องที่จัดทำขึ้นเพื่อการออก
ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินหรือจากการตรวจสอบเพื ่อการกำกับดูแลอย่างต่อเนื ่องหรือจากการ
ตรวจสอบด้านเทคนิค (Technical Inspection) จากสำนักงาน จนกว่าจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมด    
ที่กำหนดไว้ในแผนการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพ่ือให้มั่นใจว่า การดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
เป็นไปตามมาตรฐานและระยะเวลาที่กำหนด  
    ในกรณีที่สนามบินไม่ได้ดำเนินการตามแผนการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ผู้อำนวยการอาจเพิ่มมาตรการด้านการกำกับดูแลให้มากยิ่งขึ้นตามข้อ ๑๗  

๖. การเพ่ิมการกำกับดูแล 

  ข้อ ๑๗  ในกรณีที่สนามบินไม่ได้ดำเนินการตามแผนการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเหมาะสมหรือแผนการ
แก้ไขข้อบกพร่องของผู้ดำเนินการสนามบินยังไม่เพียงพอที่จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวได้ ผู้อำนวยการ
อาจเพิ่มมาตรการด้านการกำกับดูแล  
    ขอบเขตของการเพิ่มมาตรการด้านการกำกับดูแลตามวรรคหนึ่งอาจครอบคลุมการกำกับ
ดูแล เฉพาะด้านหรือครอบคลุมทุกด้านก็ได้ จนกว่าสนามบินจะได้ดำเนินการตามแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง 
อย่างเหมาะสมหรือสามารถปรับปรุงแผนการแก้ไขข้อบกพร่องให้แก้ไขข้อบกพร่องได้   ทั้งนี้ ผู ้ดำเนินการ
สนามบินต้องจัดให้มีผู้ประสานงานและดำเนินการประสานงานกับสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ  

๗. การรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย 

  ข้อ ๑๘  สนามบินต้องรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย (Safety Occurrences) ที่เกิดขึ้นในสนามบิน
ให้สำนักงานทราบ โดยมีรายการดังต่อไปนี้ 
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    (๑)  การรายงานอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง ซึ่งรวมถึง 
          (ก)  อากาศยานออกนอกทางวิ่ง (Runway Excursion)  
          (ข)  อากาศยานที่ลงก่อนถึงทางวิ่ง (Undershoots)  
          (ค)  การรุกล้ำทางวิ่ง (Runway Incursion)  
          (ง)  การบินลงหรือวิ่งขึ้นของอากาศยานบนทางขับ 
          (จ)  เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับอากาศยานชนสัตว์ (Wildlife Strike)  
    (๒)  การรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
          (ก)  เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับวัตถุแปลกปลอม (FOD)  
          (ข)  เหตุการณ์อื่นนอกเหนือจากอากาศยานออกนอกทางวิ่ง เช่น อากาศยานออกนอก
ทางขับหรือลานจอดอากาศยาน  
          (ค)  เหตุการณ์อื่นนอกเหนือจากการรุกล้ำทางวิ่ง เช่น การรุกล้ำทางขับหรือลานจอด 
อากาศยาน  
          (ง)  เหตุการณ์การชนกันบริเวณภาคพ้ืน (Ground Collisions) 
    ผู้ดำเนินการสนามบินต้องดำเนินการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลตามวรรคหนึ่ง โดยให้มีการ
ระบุแนวโน้ม (Trends) และทำการวิเคราะห์เชิงลึกเพื ่อกำหนดมาตรการที ่เหมาะสม โดยบุคลากรที ่มี
ความสามารถซึ่งได้รับการฝึกอบรมเพ่ือปฏิบัติหนาที่ดังกล่าว  
    ผู้ดำเนินการสนามบินต้องประสานงานกับผู ้ปฏิบัติงานในสนามบินทั ้งหมด  ซึ ่งรวมถึง 
หน่วยงานบริการภาคพื้น ผู้ให้บริการอากาศยาน ผู้ให้บริการการเดินอากาศ และหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง     
เพื่อปรับปรุงความครบถ้วนและความถูกต้องของการเก็บรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ความปลอดภัย และข้อมูล
สำคัญอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

ส่วนที่ ๓ 
การออกแบบสนามบิน 

  ข้อ ๑๙  ในการออกแบบและก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่มีอยู่แล้ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสนามบิน ผู้ ดำเนินการสนามบิน ต้องคำนึงถึงมาตรการ
รักษาความปลอดภัย โดยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ   
(National Civil Aviation Security Programme : NCASP) ด้วย 

  ข้อ ๒๐  นอกจากข้อ ๑๙ แล้ว ในการออกแบบสนามบิน ผู้ดำเนินการสนามบินต้องคำนึงถึงเรื่อง   
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land-use) ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมาตรการ
ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง ตามความเหมาะสมด้วย 
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ส่วนที่ ๔ 
รหัสอ้างอิงสนามบิน (Aerodrome Reference Code) 

  ข้อ ๒๑  สนามบินต้องมีรหัสอ้างอิงสนามบิน ซึ่งประกอบด้วย รหัสตัวเลข (Code Number) และ
รหัสตัวอักษร (Code Letter) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการวางแผนสนามบิน (Aerodrome Planning) ทั้งนี้
ต้องเลือกและกำหนดให้สอดคล้องกับลักษณะของอากาศยาน ที่สิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบินนั้นจะรองรับได้ 

  ข้อ ๒๒  รหัสตัวเลขตามข้อ ๒๑ ให้กำหนดโดยอ้างอิงจากตารางที่ ๑ ทั้งนี้ รหัสตัวเลขนั้นต้องสอดคล้อง 
กับค่าที่มากที่สุดของความยาวทางวิ่งอ้างอิงของอากาศยาน (Aeroplane Reference Field Length) ที่ทางวิ่ง
นั้น ต้องรองรับ  
    ความยาวทางวิ่งอ้างอิงของอากาศยานตามวรรคหนึ่ง ใช้เพื่อการพิจารณากำหนดรหัสตัวเลขเทา่นั้น 
ไม่ได้ใช้เพื่อแสดงความยาวทางวิ่งจริง (Actual Runway Length) 

ตารางท่ี ๑  รหัสอ้างอิงสนามบินที่เป็นรหัสตัวเลข 

 
 
  ข้อ ๒๓  รหัสตัวอักษรตามข้อ ๒๑  ให้กำหนดโดยอ้างอิงจากตารางที่ ๒ ทั้งนี้รหัสตัวอักษรนั้น ต้องสอดคล้อง 
กับค่าระยะห่างระหว่างปลายปีกท้ังสองข้างที่มากท่ีสุดของอากาศยานที่ต้องการรองรับ  

ตารางท่ี ๒  รหัสอ้างอิงสนามบินที่เป็นรหัสอักษร 
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ส่วนที่ ๕ 
วิธีปฏิบัติเฉพาะสำหรับการดำเนินงานของสนามบิน 

  ข้อ ๒๔  ในกรณีที่สนามบินจำเป็นต้องรองรับการปฏิบัติการของอากาศยานที่เกินขีดความสามารถของ
สนามบินที่ได้รับการรับรอง เช่น มิติหรือมวลของอากาศยาน หรือปีกอากาศยานที่ปลายปีกต่ำกว่าโคนปีก 
(Anhedral Wings) สนามบินต้องทำการประเมนิความเหมาะสมในการรองรับอากาศยานดังกล่าวกับโครงสร้าง
พื้นฐานและการดำเนินงานของสนามบิน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาระดับความปลอดภัย  
ที่ยอมรับได้ในระหว่างการปฏิบัติการของอากาศยานนั้น และต้องแจ้งให้สำนักงานทราบด้วย  

  ข้อ ๒๕  สนามบินต้องแจ้งมาตรการวิธีปฏิบัติ เฉพาะและข้อจำกัดในการดำเนินงานตามข้อ ๒๔       
ให้หน่วยงานบริการข่าวสารการบินทราบ เพ่ือออกประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบิน 
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หมวด ๒ 
ข้อมูลสนามบิน (Aerodrome Data) 

 
  ข้อ ๒๖  สนามบินต้องจัดให้มีข้อมูลสนามบิน ตามส่วนที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๑๓ ในหมวดนี้ โดยต้องรายงาน
ให้ผู้อํานวยการทราบ 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลด้านการบิน (Aeronautical Data) 

  ข้อ ๒๗  รายงานข้อมูลด้านการบินที่เกี ่ยวข้องกับสนามบินต้องมีความแม่นยำและความสมบูรณ์
หลักเกณฑ์ด้านความแม่นยำและสมบูรณ์ของข้อมูลด้านการบินให้เป็นไปตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด  

  ข้อ ๒๘  สนามบินต้องจัดให้มีข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศของสนามบิน (Aerodrome Mapping Data) 
เพ่ือใช้ในการบริการข่าวสารการบิน  

  ข้อ ๒๙  ในกรณีที่สนามบินจัดให้มีข้อมูลตามข้อ ๒๘ แล้ว สนามบินต้องเลือกคุณลักษณะ (Features) 
ของข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศของสนามบินที่จัดเก็บโดยการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งาน ทั้งนี้ 
การเลือกคุณลักษณะของข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศของสนามบินเพ่ือจะจัดเก็บนั้น ต้องตรงตามความต้องการ
ในการปฏิบัติการบินที่กำหนดด้วย  

  ข้อ ๓๐  สนามบินต้องใช้เทคนิคการตรวจจับข้อผิดพลาดของข้อมูลรูปแบบดิจิทัลในระหว่างการส่ง
หรือการจัดเก็บข้อมูลด้านการบินและชุดข้อมูลรูปแบบดิจิทัล 
 

ส่วนที่ ๒ 
จุดอ้างอิงสนามบิน (Aerodrome Reference Point) 

  ข้อ ๓๑  สนามบินต้องมีจุดอ้างอิงสนามบิน  

  ข้อ ๓๒  จุดอ้างอิงสนามบินตามข้อ ๓๑ ต้องอยู่ในตำแหน่งใกล้จุดศูนย์กลางเรขาคณิตของสนามบิน 
ตามที่กำหนดไว้ตั ้งแต่เริ่มต้นหรือตามที่ออกแบบไว้  (Initial or Planned Geometric Centre) ยกเว้นกรณี
สนามบินที่มีทางวิ่งเดียว จุดอ้างอิงสนามบินอาจตั้งอยู่ที่จดกึ่งกลางของทางวิ่ง และต้องคงอยู่ ณ ตำแหน่งเดิม
ตามท่ีได้กำหนดไว้ครั้งแรก  

  ข้อ ๓๓  สนามบินต้องทำการวัดตำแหน่งของจุดอ้างอิงสนามบิน และรายงานให้หน่วยงานบริการ
ข่าวสารการบินทราบ ในรูปแบบ องศา (Degrees) ลิปดา (Minutes) และฟิลิปดา (Seconds) 

 



 
            คู่มือกองทัพอากาศ เรื่อง หลักเกณฑม์าตรฐานสนามบิน                                                   AFM 03 - 014 

แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                        ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๙ 

ส่วนที่ ๓ 
ระดับความสูงของสนามบินและทางวิ่ง 

  ข้อ ๓๔  สนามบินต้องทำการวัดค่าระดับความสูง (Aerodrome Elevation) และค่าความสูงจีออยด์ 
ที่ตำแหน่งระดับความสูงของสนามบิน โดยให้มีความแม่นยำอยู่ที่ ๐.๕ ฟุต และต้องรายงานให้หน่วยงานบริการ
ข่าวสารการบินทราบด้วย  

  ข้อ ๓๕  สนามบินที่มีทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่น ต้องทำการวัดค่าระดับความสูงและค่าความสูงจีออยด์
ของหัวทางวิ่งแต่ละแห่ง ระดับความสูงของจุดสิ้นสุดทางวิ่ง และจุดใด ๆ บนทางวิ่งที่สูงและต่ำอย่างมีนัยสำคัญ 
โดยให้มีค่าความแม่นยำอยู่ที่ ๐.๕ ฟุต และต้องรายงานให้หน่วยงานบริการข่าวสารการบินทราบด้วย  

  ข้อ ๓๖  สนามบินที่มีทางวิ่งแบบพรีซิชั่น ต้องทำการวัดค่าระดับความสูงและค่าความสูงจีออยด์ของ
หัวทางวิ่งแต่ละแห่ง ระดับความสูงของจุดสิ้นสุดทางวิ่ง และระดับความสูงที่สูงที่สุดของเขตจุดแตะพ้ืน โดยให้มี
ค่าความแม่นยำอยู่ที ่๐.๒๕ ฟุต และต้องรายงานให้หน่วยงานบริการข่าวสารการบินทราบด้วย  

 
ส่วนที่ ๔ 

อุณหภูมิอ้างอิงของสนามบิน (Aerodrome Reference Temperature) 

  ข้อ ๓๗  สนามบินต้องกำหนดค่าอุณหภูมิอ้างอิงของสนามบินเป็นหน่วยองศาเซลเซียส  

  ข้อ ๓๘  อุณหภูมิอ้างอิงของสนามบินตามข้อ ๓๗ ให้เป็นอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนของอุณหภูมิสูงสุด
ประจำวันในเดือนที่ร้อนที่สุดของปี และอุณหภูมิดังกล่าวต้องเป็นค่าเฉลี่ยในช่วงหลายปี 
    เดือนที่ร้อนที่สุดตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงที่สุด 
 

ส่วนที่ ๕ 
มิติต่าง ๆ ของสนามบินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อ ๓๙  สนามบินต้องทำการวัดหรือระบุข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมสำหรับสิ่งอํานวย 
ความสะดวกที่จัดไว้ให้มีในสนามบิน  
    (๑)  ทางวิ่งให้ระบุค่ามุมแบริ่งที่แท้จริง (True Bearing) มีความละเอียดเป็นทศนิยมสอง
ตำแหน่ง หมายเลขทางวิ่ง ความยาวและความกว้างของทางวิ่ง ตำแหน่งของหัวทางวิ่งที่ถูกเลื่อนไป มีหน่วยเป็น
เมตร ความลาดเอียง ประเภทพื้นผิว ประเภทของทางวิ่ง และเขตปลอดสิ่งกีดขวาง (Obstacle Free Zone) 
หากจัดให้ม ี
    (๒)  พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง และทางหยุดให้ระบุความยาว 
และความกว้างมีค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มมีหน่วยเป็นเมตร และประเภทพ้ืนผิว 
    (๓)  ทางขับให้ระบุชื่อของทางขับ ความกว้าง และประเภทพ้ืนผิว 
    (๔)  ลานจอดอากาศยาน ให้ระบุประเภทพ้ืนผิวและหลุมจอดอากาศยาน  
    (๕)  ขอบเขตของการให้บริการการจราจรทางอากาศ  
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    (๖)  พื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง ให้ระบุความยาวมีค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มมีหน่วยเป็นเมตร และ
ภาพตัดแนวดิ่งของระดับพื้นดิน (Ground Profile)  
    (๗)  เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย สำหรับการปฏิบัติการบิน 
เข้าสู่สนามบิน เครื่องหมายและไฟบนทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน เครื่องช่วยควบคุม และนำทาง
ด้วยทัศนวิสัยอื่น ๆ บนทางขับและลานจอดอากาศยาน รวมถึงตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ แถบไฟหยุดคอย
เข้าทางวิ่ง และตำแหน่งและประเภทของระบบไฟสัญญาณนำอากาศยานเข้าหลุมจอด อากาศยานด้วยทัศนวิสัย 
(Visual Docking Guidance System)  
    (๘)  ตำแหน่งและคลื่นความถี่วิทยุของจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์ 
    (๙)  ตำแหน่งและชื่อของเส้นทางมาตรฐานในการขับเคลื่อน 
    (๑๐)  ระยะทางมีค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มมีหน่วยเป็นเมตรของเครื่องส่งสัญญาณนำร่อง     
ในแนวขวาง (Localizer) และอุปกรณ์บอกแนวร่อน (Glide Path) ของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน 
(ILS) ซึ่งสัมพันธ์กับปลายสุดของทางวิ่งที่เก่ียวข้อง 
    ข้อมูลทั้งหมดตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ในคู่มือการดำเนินงานสนามบินที่ยื่นต่อผู้อำนวยการ   
เพื่อใช้ในการพิจารณาออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินและถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแล
อย่างต่อเนื่องด้วย  

  ข้อ ๔๐  สนามบินต้องทำการวัดพิกัดทางภูมิศาสตร์ของส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  หัวทางวิ่งแต่ละแห่ง  
    (๒)  จุดต่าง ๆ บนเส้นกึ่งกลางทางขับท่ีเหมาะสม 
    (๓)  หลุมจอดอากาศยานแต่ละหลุม 
    สนามบินต้องรายงานข้อมูลค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ตามวรรคหนึ่งให้หน่วยงานบริการข่าวสาร
การบินทราบ โดยให้ระบุเป็นหน่วย องศา ลิปดา ฟิลิปดา และเซนติฟิลิปดา  

  ข้อ ๔๑  นอกจากพิกัดภูมิศาสตร์ตามข้อ ๔๐ แล้ว สนามบินต้องทำการวัดพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ    
สิ่งกีดขวางที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินในพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  พ้ืนที่ 2a  
    (๒)  พ้ืนที่ 2b  
    (๓)  พ้ืนที่ 2c (พ้ืนที่ส่วนที่อยู่ในเขตสนามบิน)  
    (๔)  พ้ืนที่ 2d (พ้ืนที่ส่วนที่อยู่ในเขตสนามบิน)  
    (๕)  พ้ืนที ่3 
    (๖)  พ้ืนที่ 4 
    สนามบินต้องรายงานข้อมูลค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ตามวรรคหนึ่งให้หน่วยงานบริการข่าวสารการบิน 
ทราบ โดยให้ระบุเป็นหน่วยองศา ลิปดา ฟิลิปดา และเซนตลิิปดา ทั้งนี้ให้รายงานข้อมูล เกี่ยวกับระดับความสูงที่สูง 
ที่สุดหรือความสูงของยอด ประเภทของสิ่งกีดขวาง การทำเครื่องหมาย และไฟส่องสว่างของสิ่งกีดขวาง (ถ้ามี) ด้วย 
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ส่วนที่ ๖ 
ความแข็งแรงของผิวพื้นจราจร 

  ข้อ ๔๒ สนามบินต้องกำหนดค่าความแข็งแรงในการรับน้ำหนักของผิวพ้ืนจราจร  

  ข้อ ๔๓ สนามบินต้องประกาศค่าความแข็งแรงในการรับน้ำหนักของผิวพื้นจราจรซึ่งใช้รองรับอากาศยาน 
ที่มีมวลที่ลานจอดอากาศยานมากกว่า ๕,๗๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีกำหนดหมายเลขจำแนกอากาศยาน - หมายเลข
จำแนกผิวพื้นจราจร (Aircraft Classification Number - Pavement Classification Number : ACN-PCN) 
โดยต้องรายงานข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   (๑)  หมายเลขจำแนกผิวพ้ืนจราจร  
   (๒)  ประเภทผิวพ้ืนจราจรสำหรับการกำหนด ACN-PCN  
   (๓)  ประเภทความแข็งแรงของฐานพื้นดิน  
   (๔)  ประเภทหรือค่าระดับแรงดันลมยางที่มากท่ีสุดที่ยอมรับได้ และ  
   (๕)  วิธีการประเมินความแข็งแรงของผิวพื้นจราจร หากมีความจำเป็นหมายเลขจำแนกผิวพ้ืน 
จราจรตาม (๑) อาจประกาศให้มีค่าความแม่นยำ โดยมีความละเอียดถึงทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 

  ข้อ ๔๔ หมายเลขจำแนกผิวพื้นจราจรที่รายงานต่อหน่วยงานบริการข่าวสารการบิน ต้องแสดงให้เห็นว่า 
อากาศยานที่มีหมายเลขจำแนกอากาศยานเท่ากับหรือน้อยกว่าหมายเลขจำแนกผิวพ้ืนจราจรที่รายงานดังกล่าว
สามารถปฏิบัติการบินผิวพื้นจราจรได้ภายใต้ข้อจำกัดเกี่ยวกับแรงดันลมยาง หรือมวลรวมของอากาศยาน
สำหรับประเภทของอากาศยานที่กำหนดไว้ 
   หมายเลขจำแนกผิวพ้ืนจราจรตามวรรคหนึ่ง อาจรายงานแตกต่างกันได้เม่ือความแข็งแรง ของ
ผิวพ้ืนจราจรเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอย่างมีนัยสำคัญ  

  ข้อ ๔๕ การกำหนดหมายเลขจำแนกอากาศยานต้องเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ซึ่งสัมพันธ์กับ
วิธีการกำหนด ACN-PCN  

  ข้อ ๔๖  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการกำหนดหมายเลขจำแนกอากาศยานตามข้อ ๔๕ สนามบินต้องจำแนก
คุณสมบัติของผิวพ้ืนจราจรว่า เป็นโครงสร้างแบบแข็ง (Rigid) หรือแบบยืดหยุ่น (Flexible)  

  ข้อ ๔๗  สนามบินต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของผิวพ้ืนจราจรเพ่ือใช้ในการกำหนด ACN-PCN 
ประเภทความแข็งแรงของฐานพื้นดิน ประเภทแรงดันลมยางที่มากที่สุดที่ยอมรับได้ และวิธีการประเมินตามข้อ 
๔๓ โดยใช้รหัส ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี ๓  รหัสสำหรับการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของผิวพื้นจราจร 

(๑)  ประเภทผิวพ้ืนจราจรสำหรับการกำหนด ACN-PCN รหัส 

ผิวพ้ืนจราจรแบบแข็ง R 
ผิวพ้ืนจราจรแบบยืดหยุ่น F 

        หมายเหตุ หากการก่อสร้างของจริงของผิวพ้ืนจราจรเป็นแบบใช้วัสดุเชิงประกอบ (Composite) หรือไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน ให้รวมหมายเหตุถึงผลกระทบของการก่อสร้างไว้ด้วย 

(๒)  ประเภทความแข็งแรงของฐานพื้นดิน รหัส 
ความแข็งแรงสูง 

        ในกรณีผิวพ้ืนจราจรแบบแข็ง จำแนกโดยค่าสัมประสิทธิ์ของฐานพื้นดิน (Modulus of 
Subgrade, K) เท่ากับ ๑๕๐ เมกะนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร (MN/m3) และค่าสัมประสิทธิ์ของฐาน
พ้ืนดินที่มากกว่า ๑๒๐ เมกะนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 

ในกรณีผิวพ้ืนจราจรแบบยืดหยุ่น จำแนกโดยค่ากำลังรับแรงแบกทาน (California Bearing 
Ratio : CBR) เท่ากับ ๑๕ และค่ากำลังรับแรงแบกทาน  ที่มากกว่า ๑๓ 

A 

ความแข็งแรงปานกลาง 
ในกรณีผิวพ้ืนจราจรแบบแข็ง จำแนกโดยค่าสัมประสิทธิ์ของฐานพื้นดิน (Modulus of 

Subgrade, K) เท่ากับ ๘๐ เมกะนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร และค่าสัมประสิทธิ์ของฐานพื้นดินที่อยู่
ระหว่าง ๖๐ เมกะนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร ถึง ๑๒๐ เมกะนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 

ในกรณีผิวพ้ืนจราจรแบบยืดหยุ่น จำแนกโดยค่ากำลังรับแรงแบกทาน เท่ากับ ๑๐ และค่ากำลัง
รับแรงแบกทาน  อยู่ระหว่าง ๘ ถึง ๑๓ 

B 

ความแข็งแรงต่ำ 
ในกรณีผิวพ้ืนจราจรแบบแข็ง จำแนกโดยค่าสัมประสิทธิ์ของฐานพื้นดิน (Modulus of 

Subgrade, K) เท่ากับ ๔๐ เมกะนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร และค่าสัมประสิทธิ์ของฐานพื้นดินที่อยู่
ระหว่าง ๒๕ เมกะนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร ถึง ๖๐ เมกะนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 

ในกรณีผิวพ้ืนจราจรแบบยืดหยุ่น จำแนกโดยค่ากำลังรับแรงแบกทาน เท่ากับ ๖ และค่ากำลัง
รับแรงแบกทาน  อยู่ระหว่าง ๔ ถึง ๘ 

C 

ความแข็งแรงต่ำสุด 
ในกรณีผิวพ้ืนจราจรแบบแข็ง จำแนกโดยค่าสัมประสิทธิ์ของฐานพื้นดิน (Modulus of 

Subgrade, K) เท่ากับ ๒๐ เมกะนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร และค่าสัมประสิทธิ์ของฐานพื้นดินที่ต่ำกว่า 
๒๕ เมกะนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 

ในกรณีผิวพ้ืนจราจรแบบยืดหยุ่น จำแนกโดยค่ากำลังรับแรงแบกทาน เท่ากับ ๓ และค่ากำลัง
รับแรงแบกทาน  ที่ต่ำกว่า ๔ 

D 

(๓)  ประเภทของแรงดันลมยางที่มากท่ีสุดที่ยอมรับได้ รหัส 
ไม่จำกัดแรงดัน : ไม่มีขีดจำกัดแรงดัน W 
แรงดันสูง : แรงดันจำกัดที่ ๑.๗๕ เมกะปาสคาล (MPa) X 
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แรงดันปานกลาง : แรงดันจำกัดท่ี ๑.๒๕ เมกะปาสคาล (MPa) Y 
แรงดันต่ำ : แรงดันจำกัดที่ ๐.๕๐ เมกะปาสคาล (MPa) Z 

(๔)  วิธีการประเมิน รหัส 
การประเมินทางเทคนิค : เป็นการศึกษาคุณลักษณะผิวพ้ืนโดยเฉพาะและการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีผิวพ้ืนจราจรในเชิงพฤติกรรม (Pavement Behavior Technology) 
T 

การประเมินโดยใช้ข้อมูลอากาศยาน : เป็นการศึกษาประเภทและมวลของอากาศยานที่จะใช้
งานผิวพ้ืนนั้นเป็นประจำโดยไม่เกิดปัญหาภายใต้การใช้งานปกติ 

U 

 ข้อ ๔๘  สนามบินต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมการใช้ผิวพื้นจราจรโดยอากาศยาน ซึ่งมีค่า
หมายเลขจำแนกอากาศยานมากกว่าหมายเลขจำแนกผิวพื้นจราจรที่ได้รายงานสำหรับผิวพื้นจราจรนั้น ตามข้อ ๔๓ 
และข้อ ๔๔ 

  ข้อ ๔๙ การรับน้ำหนักเกินค่าการออกแบบเพียงเล็กน้อยเป็นครั้งคราว อาจยอมรับได้เมื่อเห็นว่า
มีความเหมาะสมเมื่อการคาดการณ์อายุของโครงสร้างผิวพ้ืนจราจรลดลงและมีอัตราการเร่งการเสื่อมสภาพ
ของโครงสร้างผิวพ้ืนจราจรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สำหรับกรณีการปฏิบัติการของอากาศยานที่น้ำหนักเกินค่า  
การออกแบบและความถี่ของการใช้งานไม่ได้แสดงไว้อย่างละเอียด ให้ใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  (๑)  สำหรับผิวพื้นจราจรแบบยืดหยุ่น การเคลื่อนไหวเป็นครั้งคราวของอากาศยานที่มีหมายเลข 
จำแนกอากาศยานสิ่งกว่าหมายเลขจำแนกผิวพ้ืนจราจรไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะไม่ส่งผลรุนแรงต่อผิวพ้ืนจราจร  
   (๒)  สำหรับผิวพื้นจราจรแบบแข็งหรือใช้วัสดุเชิงประกอบที่มีผิวพื้นจราจรแบบแข็งเป็นชั้น 
พื้นผิวหลักของโครงสร้าง การเคลื่อนไหวเป็นครั้งคราวของอากาศยานที่มีหมายเลขจำแนกอากาศยาน สูงกว่า
หมายเลขจำแนกผิวพ้ืนจราจรไม่เกินร้อยละ ๕ จะไม่ส่งผลรุนแรงต่อผิวพ้ืนจราจร  
   (๓)  ในกรณีไม่ทราบโครงสร้างของผิวพ้ืนจราจรว่าเป็น (๑) หรือ (๒) ให้ใช้ข้อจำกัดไม่เกินร้อยละ ๕  

  ข้อ ๕๐  จำนวนการเคลื่อนไหวต่อปีของอากาศยานที่มีน้ำหนักเกินค่าการออกแบบโครงสร้างของสนามบิน 
ต้องไม่เกินร้อยละ ๕ ของจำนวนการเคลื่อนไหวของอากาศยานทั้งหมดต่อปี 

  ข้อ ๕๑  สนามบินต้องไม่อนุญาตให้มีการเคลื่อนไหวของอากาศยานที่มีน้ำหนักเกินค่าการออกแบบ
โครงสร้างผิวพื้นจราจรที่มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถรับน้ำหนักได้หรือมีความเสียหาย ยกเว้นในสถานการณ์      
ที่เก่ียวกับการปกป้องชีวิตหรือการบรรเทาภัยพิบัติ 

  ข้อ ๕๒  ให้สนามบินหลีกเลี่ยงการรับน้ำหนักเกินค่าการออกแบบของโครงสร้างผิวพื้นจราจร ในช่วง
ระยะเวลาที่ความแข็งแรงของผิวพ้ืนจราจรหรือความแข็งแรงของฐานพ้ืนดินน้อยลงเนื่องจากน้ำ 
    เมื่อมีการปฏิบัติการรับน้ำหนักเกินค่าการออกแบบของโครงสร้างผิวพื้นจราจร ผู้รับผิดชอบ
ในการกำกับดูแลสนามบินต้องพิจารณาตรวจทานสภาพผิวพื้นจราจรอย่างสม่ำเสมอ และทบทวนหลักเกณฑ์ 
สำหรับการปฏิบัติการรับน้ำหนักเกินค่าการออกแบบของโครงสร้างผิวพื้นจราจรเป็นระยะ ๆ เนื่องจากการรับ
น้ำหนักเกินค่าการออกแบบซ้ำ ๆ จำนวนมากเกินไป จะทำให้อายุการใช้งานของผิวพ้ืนจราจรสั้นลงอย่างรวดเร็ว 
และจำเป็นต้องซ่อมแซมผิวพ้ืนจราจรใหม่ 
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  ข้อ ๕๓   สนามบินต้องมีค่าความแข็งแรงในการรับน้ำหนักของผิวพื้นจราจรซึ่งใช้รองรับอากาศยาน   
ที่มีมวลที่ลานจอดอากาศยานเท่ากับหรือน้อยกว่า ๕,๗๐๐ กิโลกรัม และต้องรายงานข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   (๑)  มวลของอากาศยานสูงสุดที่ยอมรับได้ และ  
   (๒)  แรงดันลมยางสูงสุดที่ยอมรับได้ 

 

ส่วนที่ ๗ 
จุดตรวจสอบเคร่ืองวัดความสูงก่อนทำการบิน (Pre-Flight Altimeter Check Location) 

  ข้อ ๕๔  สนามบินต้องจัดให้มีจุดตรวจสอบเครื่องวัดความสูงก่อนทำการบินอย่างน้อยหนึ่งแห่ง  

  ข้อ ๕๕  จุดตรวจสอบเครื่องวัดความสูงก่อนทำการบินตามข้อ ๕๔ ต้องอยู่ในบริเวณลานจอดอากาศยาน  

  ข้อ ๕๖  ค่าระดับความสูงของจุดตรวจสอบเครื่องวัดความสูงก่อนทำการบิน ต้องระบุเป็นค่าระดับ
ความสูงเฉลี่ยใกล้เคียงจำนวนเต็มหน่วยเป็นฟุตของพ้ืนที่ที่จุดตรวจสอบตั้งอยู่ทั้งนี้ ค่าระดับความสูงของบริเวณใด ๆ 
ก็ตาม ของจุดตรวจสอบเครื่องวัดความสูงก่อนทำการบิน ต้องมีค่าแตกต่างไม่เกิน ๑๐ ฟุตกับค่าความสูงเฉลี่ย 
ณ บริเวณนั้น ๆ  

 

ส่วนที่ ๘ 
ระยะทางที่ประกาศ (Declared Distances) 

  ข้อ ๕๗  สนามบินต้องคำนวณระยะทางมีค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มมีหน่วยเป็นเมตร ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ความยาวโทรา (TORA)  
   (๒)  ความยาวโทดา (TODA) 
   (๓)  ความยาวแอสดา (ASDA)  
   (๔)  ความยาวแอลดา (LDA) 

  ข้อ ๕๘  ระยะทางท่ีประกาศตามข้อ ๕๗ จะต้องคำนวณในแต่ละทิศทางของทางวิ่ง 

  ข้อ ๕๙  ในกรณีท่ีสนามบินมีทางวิ่งซึ่งไม่มีทางหยุดหรือพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวาง และหัวทางวิ่งอยู่ปลายสุด 
ของทางวิ่ง ระยะทางที่ประกาศทั้งสี่ระยะทางตามข้อ ๕๗ ต้องมีความยาวเท่ากับความยาวของทางวิ่งตามรูปที่ ๑ 
 

รูปที ่๑  ระยะทางที่ประกาศทั้งหมดมีระยะเท่ากัน 
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 ข้อ ๖๐  ในกรณีที่สนามบินมีทางวิ่งซึ่งมีพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวาง ความยาวโทดาต้องรวมความยาวพ้ืนที่
ปลอดสิ่งกีดขวาง ตามรูปที่ ๒ 
 

รูปที ่๒  ระยะทางที่ประกาศรวมพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง 
 
 
 
 
 
 
  ข้อ ๖๑  ในกรณีท่ีสนามบินมีทางวิ่งซึ่งมีทางหยุด ความยาวแอสดาต้องรวมความยาวของทางหยุดตามรูปที่ ๓ 
  

รูปที ่๓  ระยะทางที่ประกาศรวมทางหยุด 
 
 
 
 
 
 
  ข้อ ๖๒  เมื่อสนามบินมีการเลื่อนหัวทางวิ่ง ความยาวแอลดาต้องปรับลดลงตามระยะหัวทางวิ่งที่มีการ
เลื่อนออกไปตามรูปที่ ๔ ทั้งนี้ การเลื่อนหัวทางวิ่งจะส่งผลต่อความยาวแอลดา สำหรับการบินเข้าสู่สนามบนิที่
หัวทางวิ่งถูกเลื่อนไปเท่านั้น ความยาวของระยะทางที่ประกาศทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบเมื่อเป็นการบินเข้าสู่
สนามบินในทิศทางตรงกันข้าม 
 

รูปที ่๔  ระยะทางที่ประกาศเมื่อมีการเลื่อนหัวทางว่ิง 
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  ข้อ ๖๓  ในกรณีที่ทางวิ่งของสนามบินมีพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง มีทางหยุดหรือมีการเลื่อนหัวทางวิ่ง 
ตามรูปที่ ๒ รูปที่ ๓ หรือรูปที่ ๔ อย่างหนึ่งอย่างใดมากกว่าหนึ่งลักษณะ สนามบินต้องทำการปรับเปลี่ยน
ระยะทางที่ประกาศมากกว่าหนึ่งระยะ แต่การปรับเปลี่ยนนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในข้อ ๕๙ ข้อ ๖๐ ข้อ ๖๑ 
หรือข้อ ๖๒ แล้วแต่กรณี 
   กรณีทางวิ่งมีการเลื่อนหัวทางวิ่งมีทางหยุดและมีพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง สนามบินต้องทำการ
ปรับเปลี่ยนระยะทางที่ประกาศให้เป็นไปตามรูปที่ ๕ 
 

รูปที ่๕  ระยะทางที่ประกาศซึ่งมีการเลื่อนหัวทางว่ิงมีทางหยุด และมีพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง 

 
 
  ข้อ ๖๔  รูปแบบในการรายงานข้อมูลระยะทางที่ประกาศตามความในส่วนนี้ให้เป็นไปตามตารางที่ ๔ 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ทิศทางของทางวิ่งไม่ได้ใช้สำหรับการวิ่งขึ้นหรือร่อนลง หรือทั้งสองกรณีเนื่องจากข้อห้ามด้านการ
ปฏิบัติการ ให้สนามบินประกาศและใช้คำว่า “Not Usable” หรืออักษรย่อ “NU” 
 

ตารางท่ี ๔  ตารางระยะทางที่ประกาศ 

 
 
  ข้อ ๖๕  เมื่อมีการวิ่งขึ ้นจากทางแยก สนามบินต้องกำหนดเส้นบอกตำแหน่งเริ ่มต้นอ้างอิง (Datum 
Line) สำหรับใช้ในการคำนวณระยะทางที่ประกาศซึ่งลดลงเพื่อการวิ่งขึ้นของอากาศยาน โดยกำหนด ณ บริเวณ
ทางแยกของขอบทางวิ่งกับทางขับ ตามรูปที่ ๖ ทั้งนี้ ระยะทางที่ประกาศจากทางแยกสำหรับการวิ่งขึ้นให้ระบุ
ในส่วน AD ๒.๑๓ ของเอกสารแถลงข่าวการบินด้วย 
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รูปที่ ๖ เส้นบอกตำแหน่งเริ่มต้นอ้างองิสำหรับการว่ิงข้ึนจากทางแยก 

 
 

ส่วนที่ ๙ 
สภาพของพื้นที่เคลื่อนไหวและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อ ๖๖  สนามบินต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของพ้ืนที่เคลื่อนไหวและสถานะด้านการปฏิบัติการ
ของสิ ่งอำนวยความสะดวกที่เกี ่ยวข้องให้หน่วยงานบริการข่าวสารการบินทราบ และต้องรายงานข้อมูล         
ในทำนองเดียวกันที่มีนัยสำคัญเชิงปฏิบัติการแก่หน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศทราบ เพื่อให้หน่วยงาน
ข้างต้นสามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่อากาศยานที่กำลังบินเข้าสู่และออกจากสนามบิน ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว     
ต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพใด ๆ ให้สนามบินรายงานข้อมูลเช่นว่านั้น   
แก่หน่วยงานดังกล่าวโดยทันที 

  ข้อ ๖๗  ในการดำเนินการของสนามบินตามข้อ ๖๖ สนามบินต้องติดตามสภาพของพื้นที่เคลื่อนไหว 
และสถานะด้านการปฏิบัติการของสิ ่งอำนวยความสะดวกที่เกี ่ยวข้อง และต้องแจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื ่องที ่มี
นัยสำคัญในเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินของอากาศยานและการดำเนินงานของสนามบิน 
เพ่ือให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  การก่อสร้างหรือบำรุงรักษา  
    (๒)  พ้ืนผิวขรุขระหรือแตกหักบนทางวิ่ง ทางขับหรือลานจอดอากาศยาน  
    (๓)  สิ่งปนเปื้อนบนทางวิ่ง ทางขับหรือลานจอดอากาศยาน รวมถึงน้ำ ฝุ่น ทราย น้ำมัน หรือ
คราบยาง 
    (๔)  สิ่งที่เป็นอันตรายชั่วคราว รวมถึงอากาศยานที่จอดอยู่ 
    (๕)  เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัยที่ขัดข้องหรือทำงานไม่ปกติ 
เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด  
    (๖)  แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังหลักหรือไฟฟ้ากำลังสำรองที่ขัดข้อง 
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  ข้อ ๖๘  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๖๖ และข้อ ๖๗ สนามบินต้องตรวจสอบพื้นที่
เคลื่อนไหวตามความถี่ที ่กำหนดไว้จากการประเมินโดยผู้ดำเนินการสนามบิน และต้องระบุไว้ในคู่มือการ
ดำเนินงานสนามบิน โดยการประเมินต้องพิจารณาจากสภาพแวดล้อมของสนามบิน ความหนาแน่นของ
เที่ยวบินและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ว่ากรณีใดความถี่ของการตรวจสอบต้องไม่น้อยกว่าสองครั้งในหนึ่งวัน  

  ข้อ ๖๙  เมื่อมีน้ำขังบนทางวิ่ง สนามบินต้องรายงานข้อมูลสภาพพื้นผิวทางวิ่ง โดยให้ระบุสภาพของ
พ้ืนผิวทางวิ่ง รวมทั้งระดับน้ำบนทางวิ่งหากสามารถวัดได้ ด้วยการใช้คำอธิบาย ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ชื้น (Damp)  สำหรับพื้นผิวที่มีการเปลี่ยนแปลงสีเนื่องจากความชื้น  
   (๒)  เปียก (Wet)  สำหรับพื้นผิวเปียก แต่ไม่มีน้ำขัง  
   (๓)  น้ำขัง (Sanding Water)  ในกรณีที่บนทางวิ่งมากกว่าร้อยละ ๒๕ ของพื้นผิวทางวิ่ง 
ภายในความยาวและความกว้างของทางวิ่งที่มีการใช้งาน มีน้ำขังซึ่งมีความลึกมากกว่า ๓ มิลลิเมตร (ไม่ว่าจะมี
น้ำขังเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ตาม) ทั้งนี้ เพ่ือใช้ในการพิจารณาเกี่ยวกับสมรรถนะของอากาศยาน 

  ข้อ ๗๐  สนามบินต้องรายงานข้อมูลของทางวิ ่งหรือพื ้นที ่บางส่วนของทางวิ ่งที ่อาจมีสภาพลื่น         
เมื่อเปียกด้วย โดยใช้ข้อความว่า “Runway may be slippery when wet”  

  ข้อ ๗๑  บุคลากรผู้ทำหน้าที่ประเมินและตรวจสอบพื้นที่เคลื่อนไหว และรายงานสภาพพื้นผิวทางวิ่ง
ต้องผ่านการฝึกอบรมและมีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานกำหนด  

  ข้อ ๗๒  สนามบินต้องแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานสนามบินทราบ เมื่อระดับความเสียดทานของพื้นผิวทางวิ่ ง
หรือส่วนของทางวิ่งมีค่าน้อยกว่าค่าท่ีกำหนดในคอลัมน์ที่ ๗ ของตารางที่ ๕ และ ตามข้อ ๑๑๐๒ 
 

ส่วนที่ ๑๐ 
การเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้อง 

  ข้อ ๗๓  สนามบินต้องจัดให้มีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรพิมพ์ของผู้ประสานงานของสนามบินใน
การเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องซึ่งอยู่บนหรืออยู่ใกล้กับพ้ืนที่เคลื่อนไหว และต้องแจ้งให้เจ้าของอากาศยาน
หรือผู้ดำเนินการเดินอากาศทราบ หากมีการร้องขอ 

  ข้อ ๗๔  ข้อมูลเกี่ยวกับขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้อง ซึ่งอยู่บนหรืออยู่ใกล้
กับพื้นที่เคลื่อนไหว ต้องรายงานในส่วน AD ๒.๖ ของเอกสารแถลงข่าวการบิน ทั้งนี้ ขีดความสามารถในการ
เคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องให้แสดงในรูปแบบประเภทของอากาศยานขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งสนามบินมีอุปกรณ์
รองรับในการเคลื่อนย้าย 
 
 
 



 
            คู่มือกองทัพอากาศ เรื่อง หลักเกณฑม์าตรฐานสนามบิน                                                   AFM 03 - 014 

แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                        ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๙ 

ตารางท่ี ๕  หลักเกณฑ์ความเสียดทานของทางว่ิง 
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ส่วนที่ ๑๑ 
ดับเพลิงและกู้ภัย 

  ข้อ ๗๕  สนามบินต้องจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับระดับการป้องกันด้านดับเพลิงและกู้ภัยของสนามบิน
สำหรับการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน  

  ข้อ ๗๖  ระดับการป้องกันด้านดับเพลิงและกู ้ภัยของสนามบินในเวลาปกติต้องแสดงในรูปแบบ
ประเภทของระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัยตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๖ บริการของสนามบิน ส่วนที่ ๒
ดับเพลิงและกู้ภัย และให้สอดคล้องกับประเภทและจำนวนของสารดับเพลิงที่สนามบินจัดให้มีไว้ในสนามบิน
ตามปกติ 

  ข้อ ๗๗  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับการป้องกันด้านดับเพลิงและกู้ภัยของสนามบินในเวลาปกติ    
ตามข้อ ๗๖ หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานได้ของสารดับเพลิง อุปกรณ์ท่ีใช้ส่งสารดับเพลิง หรือบุคลากรที่มี
หน้าที่ใช้อุปกรณ์นั้น สนามบินต้องดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ และหน่วยงาน
บริการข่าวสารการบินทราบ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่อากาศยานที่กำลังบินเข้าสู่
และออกจากสนามบินได้ และเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้รับการแก้ไขและกลับคืนสู่ระดับการป้องกันในเวลา
ปกติแล้ว สนามบินต้องแจ้งให้หน่วยงานข้างต้นทราบด้วย  
   การเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งต้องแสดงในรูปแบบระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัยใหม่   
ที่ให้บริการในสนามบิน  
 

ส่วนที่ ๑๒ 
ระบบไฟนำร่อนลงด้วยสายตา (Visual Approach Slope Indicator Systems) 

  ข้อ ๗๘  สนามบินต้องจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟนำร่อนลงด้วยสายตา โดยต้องประกอบด้วย
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   (๑)  หมายเลขทางวิ่งที่เกี่ยวข้อง 
  (๒)  ประเภทของระบบซึ่งสอดคล้องกับข้อ ๕๑๖ สำหรับการติดตั้งไฟนำร่อนลงด้วยสายตา 
ต้องระบุด้านที่มีการติดตั้งว่า ติดตั้งข้างซ้ายหรือข้างขวาของทางวิ่ง 
  (๓)  เมื่อแกนกลางของระบบไฟไม่ขนานกับเส้นกึ่งกลางทางวิ่งให้ระบุมุมและทิศทางของการ
เบี่ยงเบนว่าเป็นทางซ้ายหรือทางขวา  
  (๔)  มุมร่อนโดยปกติ สำหรับไฟนำร่อนลงด้วยสายตา ต้องเป็นมุม (B + C) ÷ 2 และ (A + B) ÷ 2 
ตามลำดับ ตามรูปที่ ๓๑ ในหมวด ๕ ส่วนที่ ๑ 
  (๕)  ความสูงระดับสายตาที่น้อยที่สุดเหนือหัวทางวิ่ง (Minimum Eye Height Over Threshold : 
MEHT) ของสัญญาณตามความลาดชัน (On-Slope Signal) สำหรับไฟนำร่อนลงด้วยสายตาแบบ PAPI ต้อง
เป็นค่ามุมที่ติดตั้งของหน่วยที่สามของไฟนำร่อนจากขอบทางวิ่ง -๒ ลิปดา และสำหรับไฟนำร่อนลงด้วยสายตา
แบบ APAPI ต้องเป็นค่ามุมที่ติดตั้งของหน่วยที่สองของไฟนำร่อนจากขอบทางวิ่ง -๒ ลิปดา  
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ส่วนที่ ๑๓ 
การประสานงานกับหน่วยงานบริการข่าวสารการบิน หน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ 

และหน่วยงานอื่นที่ให้บริการภายในสนามบิน 

  ข้อ ๗๙  เพ่ือประโยชน์ในการทำให้มั่นใจว่า หน่วยงานบริการข่าวสารการบินได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน 
และสามารถให้ข้อมูลก่อนทำการบินที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลขณะทำการบิน 
ผู้ดำเนินการสนามบินต้องจัดให้มีการประสานงานกับหน่วยงานบริการข่าวสารการบิน หน่วยงานให้บริการ
จราจรทางอากาศ และหน่วยงานอื่นที่ให้บริการภายในสนามบิน เพ่ือให้มีการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานบริการ
ข่าวสารการบินทราบ โดยให้เกิดความล่าช้าน้อยท่ีสุดเกี่ยวกับข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของการรับรองการดำเนินงานสนามบินและสภาพของสนามบิน 
ซึ่งต้องรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ 
          (ก)  ชื่อสนามบินและรหัสแสดงตำแหน่งสนามบิน (Location Indicator) ขององค์การ 
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
          (ข)  วันที่ได้รับการรับรองและระยะเวลาการมีผลของการรับรอง  
          (ค)  หมายเหตุ (ถ้ามี)  
   (๒)   สถานะด้านการปฏิบัติการของสิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และเครื่องอํานวยความสะดวก 
ในการเดินอากาศท่ีเกี่ยวข้องซึ่งอยู่ภายในพ้ืนที่ที่สนามบินรับผิดชอบ  
  (๓) ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับห้วงอากาศบริเวณสนามบิน (Local Airspace of an Aerodrome)  
   (๔)  ข้อมูลอื่น ๆ ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นข้อมูลที่มีนัยสำคัญเชิงปฏิบัติการ  

  ข้อ ๘๐  ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อระบบการเดินอากาศ สนามบินต้องคำนึงถึงระยะเวลา
ที่หน่วยงานบริการข่าวสารการบินต้องใช้สำหรับเตรียมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกประกาศให้บุคคลอื่น 
ทราบต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานบริการข่าวสารการบินได้ทันตามกำหนดเวลา 
สนามบินต้องดำเนินการให้เกิดการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย  

  ข้อ ๘๑  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบินซึ่งมีผลกระทบต่อแผนภูมิหรือระบบการเดินอากาศโดยใช้
คอมพิวเตอร์ สนามบินต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวตามระบบควบคุมเวลาข่าวสารการบิน (Aeronautical Information 
Regulation and Control : AIRAC)  

  ข้อ ๘๒  บรรดาหน่วยงานที่ให้บริการภายในสนามบิน ซึ่งรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลดิบ ในด้าน
การบินให้แก่หน่วยงานบริการข่าวสารการบิน ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดด้านความแม่นยำและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลการบินตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศตามข้อ ๒๗ 
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หมวด ๓ 
ลักษณะทางกายภาพของสนามบิน 

 

ส่วนที่ ๑ 
ทางวิ่ง 

๑. จำนวนและทิศทางของทางวิ่ง 
  ข้อ ๘๓   เมื่อมีการกำหนดตำแหน่งทางวิ่งแบบบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน สนามบินต้อง
คำนึงถึงพื้นที่ที่ต้องการสำหรับรองรับการปฏิบัติการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินและพื้นที่ที่ต้องการ
สำหรับรองรับวิธีการปฏิบัติในการยกเลิกการร่อนลง (Missed Approach) เพื่อให้มั่นใจว่า สิ่งกีดขวางที่อยู่ใน
พ้ืนที่ดังกล่าวหรือปัจจัยด้านอื่น ๆ ไม่ทำให้เกิดข้อจำกัดในการปฏิบัติการของอากาศยานที่จะใช้ทางวิ่งนั้น  

  ข้อ ๘๔  สนามบินต้องมีจำนวนและทิศทางของทางวิ่งที่ทำให้สนามบินนั้น มีปัจจัยความสามารถใช้งานได้ 
(Usability Factor) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของจำนวนอากาศยานที่สนามบินประสงค์จะให้บริการ  

  ข้อ ๘๕  การวางตำแหน่งและทิศทางของทางวิ่งของสนามบิน ต้องวางในลักษณะที่เส้นทางการบินเข้า
และบินออกจากสนามบินของอากาศยานจะก่อให้เกิดการรบกวนพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่นที่มีความอ่อนไหว
ต่อเสียงรบกวนบริเวณใกล้เคียงสนามบินน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาผลกระทบด้านเสียงในอนาคต  

  ข้อ ๘๖  การเลือกค่าลมขวางสูงสุด (Maximum Permissible Crosswind) เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๘๔
ต้องอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า การบินลงหรือบินขึ้นของอากาศยานในสภาวะปกติจะไม่สามารถทำได้ ถ้าองค์ประกอบ 
ลมขวาง (Crosswind Component) มีค่ามากกว่า ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ๒๐ น็อต ในกรณีที่อากาศยานใช้ความยาวทางวิ่งอ้างอิงของอากาศยาน (Reference 
Field Length) ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ เมตรขึ้นไป แต่ถ้าทางวิ่งมีสภาพที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกต่ำ อันเนื่องมาจาก
ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานตามยาว (Longitudinal Coefficient of Friction) ไม่เพียงพอ ความเร็วของลมขวาง
ต้องไม่เกิน ๑๓ น็อต  
   (๒)  ๑๓ น็อต ในกรณีท่ีอากาศยานใช้ความยาวทางวิ่งอ้างอิงของอากาศยาน ตั้งแต่ ๑,๒๐๐ เมตร
ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐ เมตร  
   (๓)  ๑๐ น็อต ในกรณีที ่อากาศยานใช้ความยาวทางวิ ่งอ้างอิงของอากาศยานน้อยกว่า  
๑,๒๐๐ เมตร  
    องค์ประกอบลมขวางตามวรรคหนึ่งหมายความว่า องค์ประกอบของลมผิวพื้น  (Surface 
Wind Components) ที่พัดเข้าทางวิ่งเป็นมุมฉากกับเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 
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  ข้อ ๘๗  ข้อมูลที่จะนำมาใช้เพื่อคำนวณหาปัจจัยความสามารถใช้งานได้ของสนามบินจะต้อง อ้างอิง
มาจากการแจกแจงข้อมูลสถิติของลมเฉลี่ย (Mean Wind Distribution Statistics) ที่มีความน่าเชื่อถือและ       
มีระยะเวลาการเก็บสถิติที ่นานเพียงพอ โดยทั่วไปต้องไม่น้อยกว่า  ๕ ปี ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลสถิติลมให้ทำ      
อย่างน้อย ๘ ครั้งต่อหนึ่งวัน ในทุก ๆ วัน โดยมีช่วงของระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่เท่ากัน 
 

๒. การวางตำแหน่งและทิศทางของทางวิ่ง 

  ข้อ ๘๘  จำนวนทางวิ่งที่สนามบินจะจัดให้มีในแต่ละทิศทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนการเคลื่อนไหวของ
อากาศยานที่สนามบินจะรองรับ 
 

๓. ตำแหน่งของหัวทางวิ่ง (Threshold) 

  ข้อ ๘๙  สนามบินต้องจัดให้มีหัวทางวิ่งตั้งอยู่ในตำแหน่งปลายสุดของทางวิ่ง เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นอ่ืน
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติการที่อาจทำให้ต้องเลือกตำแหน่งอ่ืนด้วยการเลื่อนตำแหน่งหัวทางวิ่ง 

  ข้อ ๙๐  เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนตำแหน่งหัวทางวิ่งทั้งในลักษณะถาวรหรือชั่วคราว จากตำแหน่งปกติ 
สนามบินต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อตำแหน่งของหัวทางวิ่ง  ทั้งนี้ การเลื่อนหัวทางวิ่ง    
อันเนื่องมาจากการปิดให้บริการบางส่วนของทางวิ่ง จะต้องจัดให้มีพื้นที่ที่มีการปรับระดับและปราศจากสิ่งกีดขวาง 
โดยมีความยาวอย่างน้อย ๖๐ เมตร ระหว่างพื้นที่ที่ปิดให้บริการและหัวทางวิ่งที่ถูกเลื่อนไป และต้องจัดให้มี
พ้ืนที่ที่มีความยาวเพียงพอสำหรับการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับพ้ืนที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งด้วย  
 

๔. ความยาวจริงของทางวิ่ง 

  ข้อ ๙๑  สนามบินต้องมีทางวิ่งหลักซึ่งมีความยาวเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการของอากาศยาน       
ที่ทางวิ่งนั้นต้องรองรับ และต้องไม่น้อยกว่าความยาวมากที่สุดที่ได้จากการคำนวณโดยใช้การปรับแก้สำหรับ
สมรรถนะและการปฏิบัติการของอากาศยานภายใต้สภาพแวดล้อมท้องถิ่น 
  ในการพิจารณาความยาวของทางวิ่งและความต้องการสำหรับการปฏิบัติการบินในทิศทาง 
ทั้งสองทิศทางของทางวิ่งต้องคำนึงถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการบินขึ้นและบินลงของอากาศยานด้วย  
  ในการคำนวณหาความยาวของทางวิ่งตามวรรคหนึ่งให้นำสภาพแวดล้อมท้องถิ่น เช่น ความสูง 
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อุณหภูมิ ความชื้น ความลาดชันของทางวิ่ง ความจำเป็นด้านการปฏิบัติการ และ
ลักษณะพ้ืนผิวของทางวิ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

  ข้อ ๙๒  กรณีท่ีสนามบินมีทางวิ่งมากกว่าหนึ่งทางวิ่ง ทางวิ่งรองต้องออกแบบและก่อสร้างเช่นเดียวกับ
ทางวิ่งหลัก โดยให้ใช้การคำนวณหาความยาวของทางวิ่งหลักเป็นเกณฑ์ในการกำหนดความยาวของทางวิ่งรองด้วย 
เว้นแต่ทางวิ่งรองนั้น จะออกแบบให้ใช้งานเสริมทางวิ่งหลัก เพื่อให้สนามบินมีค่าปัจจัยความสามารถใช้งานได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                        ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๔ 

  ข้อ ๙๓  ในกรณีที่ทางวิ่งได้รับการออกแบบให้มีทางหยุดหรือพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวาง และความยาวจริง
ของทางวิ่งมีความยาวน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๙๑ หรือข้อ ๙๒ แล้วแต่กรณี ทางวิ่ง ทางหยุด และพ้ืนที่ปลอด
สิ่งกีดขวางดังกล่าว ต้องมีความยาวรวมกันเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการของอากาศยานที่จะใช้ทางวิ่งนั้น  
สำหรับการบินขึ้นและบินลง ในกรณีนี้พื้นผิวของทางหยุดต้องมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกับทางวิ่งนั้นด้วย  

  ข้อ ๙๔  การทำทางหยุดตามข้อ ๙๓ จะเป็นการเพิ่มความยาวรวมของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง และ
จะเลื่อนพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งที่รองรับอากาศยานวิ่งออกนอกทางวิ่งถัดออกไป 
 

๕. ความกว้างของทางวิ่ง 

  ข้อ ๙๕  สนามบินต้องมีความกว้างของทางวิ่งไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๖ 
 

ตารางท่ี ๖  ความกว้างของทางว่ิง 

 
 

๖. ระยะห่างที่น้อยที่ที่สุดระหว่างทางวิ่งขนานกัน 

  ข้อ ๙๖ ในกรณีที่ทางวิ่งขนานกันเป็นทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน และ
ต้องการใช้ทางวิ่งพร้อมกัน ระยะห่างน้อยที่สุดระหว่างเส้นกึ่งกลางทางวิ่งทั้งสองทางวิ่งต้องไม่น้อยกว่า  
  (๑)  ๒๑๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขสูงสุดเป็น ๓ หรือ ๔ 
  (๒)  ๑๕๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขสูงสุดเป็น ๒ 
  (๓)  ๑๒๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขสูงสุดเป็น ๑ 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                        ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๕ 

  ข้อ ๙๗ ในกรณีที ่ทางว ิ ่งขนานกันเป็นทางวิ ่งแบบบินลงด้วยเคร ื ่องว ัดประกอบการบินและ               
มีความต้องการใช้ทางวิ่งพร้อมกันตามเงื่อนไขท่ีสำนักงานกำหนด ระยะห่างน้อยที่สุดระหว่างเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง  
ทั้งสองทางวิ่งต้องไม่น้อยกว่า 
  (๑)  ๑,๓๕๐ เมตร สำหรับการบินเข้าสู่ทางวิ่งขนานแบบอิสระ ( Independent Parallel 
Approach)  
  (๒)  ๙๕๐ เมตร สำหรับการบินเข้าสู ่ทางวิ ่งขนานแบบไม่อิสระ (Dependent Parallel 
Approach)  
  (๓)  ๗๖๐ เมตร สำหรับการบินออกจากทางวิ่งขนานแบบอิสระ ( Independent Parallel 
Departure)  
  (๔)  ๗๖๐ เมตร สำหรับการปฏิบัติการบินขึ้นและลงพร้อมกันบนทางวิ่งขนาน (Segregated 
Parallel Operation)  
  ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (๑)  สำหรับการบินเข้าสู ่ทางวิ ่งขนานแบบอิสระตามวรรคหนึ่ง  (๑) อาจต้องใช้     
การผสมผสานกันระหว่างระยะต่ำสุดและเงื่อนไขรวมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่สำนักงานกำหนด เพื่อนำมาใช้ใน
การคำนวณหาระยะห่าง เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการผสมผสานกันดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบในเชิงลบต่อ   
ความปลอดภัยของการปฏิบัติการของอากาศยาน  
    (๒)  สำหรับการปฏิบัติการบินขึ้นและลงพร้อมกันบนทางวิ่งขนานตามวรรคหนึ่ง (๔) 
ระยะห่างน้อยที่สุดระหว่างเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 
     (ก)  อาจลดลง ๓๐ เมตร สำหรับแต่ละ ๑๕๐ เมตร ที่มีการเลื่อนหัวทางวิ่ง
ของทางวิ่งที่ใช้บินลงหันเข้าหาอากาศยานที่บินลง จนกระทั่งระยะห่างน้อยที่ สุดระหว่างเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง   
ทั้งสองเท่ากับ ๓๐๐ เมตร  
     (ข)  ต้องเพ่ิมข้ึน ๓๐ เมตร สำหรับแต่ละ ๑๕๐ เมตร ที่มีการเลื่อนหัวทางวิ่ง
ของทางวิ่งที่ใช้บินลงหันออกจากอากาศยานที่กำลังบินลงบนทางวิ่งนั้น  
 

๗. ความลาดชันของทางวิ่ง 

  ข้อ ๙๘ ทางวิ่งต้องมีความลาดชันตามยาว ซึ่งได้จากการคำนวณโดยการนำค่าความแตกต่างระหว่าง
ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของระดับเส้นกึ่งกลางทางวิ่งหารด้วยความยาวของทางวิ่งซึ่งต้องไม่เกิน 
  (๑)  ร้อยละ ๑ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ 
  (๒)  ร้อยละ ๒ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                        ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๖ 

  ข้อ ๙๙ ตลอดความยาวทางวิ่งในสนามบิน ต้องไม่มีส่วนใดบนทางวิ่งที่มีคาดว่ามีลาดชันตามยาวเกินค่า 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ร้อยละ ๑.๒๕ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๔ เว้นแต่ในช่วงหนึ่งในสี่ส่วนแรก และ
หนึ่งในสี่ส่วนสุดท้ายของความยาวทางวิ่ง ต้องมีค่าความลาดชันตามยาวไม่เกินร้อยละ ๐.๘  
  (๒)  ร้อยละ ๑.๕ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ เว้นแต่ในช่วงหนึ่งในสี่ส่วนแรก และ
หนึ่งในสี่ส่วนสุดท้ายของความยาวทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง หรือทางวิ่งแบบพรีซิ ชั่นประเภทที่สาม 
ต้องมีค่าความลาดชันตามยาวไม่เกินร้อยละ ๐.๘  
  (๓)  ร้อยละ ๒ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ 

  ข้อ ๑๐๐   ในกรณีที ่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี ่ยนความลาดชันของทางวิ ่งได้ ค่าความลาดชัน        
ที่เปลี่ยนแปลงระหว่างความลาดชันที่อยู่ต่อเนื่องกันต้องไม่เกิน 
      (๑)  ร้อยละ ๑.๕ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ 
      (๒)  ร้อยละ ๒ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ 

  ข้อ ๑๐๑  การพิจารณาระยะระหว่างความลาดชันที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามตัวอย่าง
ที่กำหนดไว้ในรูปที่ ๗ 

รูปที ่๗  ภาพตัวอย่างการพิจารณาระยะระหว่างความลาดชันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อ ๑๐๒  ในการวางแผนผังทางวิ่งซึ่งจะใช้ค่าความลาดชันและการเปลี่ยนแปลงความลาดชันสูงสุด
หลายค่ารวมกันตามท่ีกำหนดในข้อ ๙๘ ถึงข้อ ๑๐๗ สนามบินต้องทำการศึกษาเพ่ือให้มั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลง 
ความลาดชันซึ่งส่งผลกระทบต่อโพรไฟล์ (Profile) ของพื้นผิวทางวิ่งจะไม่เป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติการของ
อากาศยาน 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                        ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๗ 

  ข้อ ๑๐๓ ช่วงการเปลี่ยนจากความลาดชันหนึ่งไปอีกความลาดชันหนึ่งตามข้อ ๑๐๐ ต้องเชื่อมต่อด้วย
พ้ืนผิวส่วนโค้ง โดยการเปลี่ยนความลาดชันต้องไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้ 
     (๑)  ร้อยละ ๐.๑ ต่อ ๓๐ เมตร (รัศมีต่ำสุดของความโค้ง เท่ากับ ๓๐,๐๐๐ เมตร) สำหรับ
ทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๔ 
     (๒)  ร้อยละ ๐.๒ ต่อ ๓๐ เมตร (รัศมีต่ำสุดของความโค้ง เท่ากับ ๑๕,๐๐๐ เมตร) สำหรับ   
ทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ 
     (๓)  ร้อยละ ๐.๔ ต่อ ๓๐ เมตร (รัศมีต่ำสุดของความโค้ง เท่ากับ ๗,๕๐๐ เมตร) สำหรับ  
ทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ 

  ข้อ ๑๐๔  ในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความลาดชันได้ การเปลี่ยนความลาดชันต้องไม่กีดขวาง 
แนวการมองเห็นจากตำแหน่งดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ตำแหน่ง ๓ เมตร ใด ๆ เหนือทางวิ่ง ไปยังทุกตำแหน่ง ๓ เมตร อื่น ๆ เหนือทางวิ่ง 
ภายในระยะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความยาวทางวิ่ง สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น C D E หรือ F  
  (๒)  ตำแหน่ง ๓ เมตร ใด ๆ เหนือทางวิ่งไปยังทุกตำแหน่ง ๒ เมตร อื่น ๆ เหนือทางวิ่ง
ภายในระยะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความยาวทางวิ่ง สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น B  
  (๓)  ตำแหน่ง ๑.๕ เมตร ใด ๆ เหนือทางวิ่งไปยังทุกตำแหน่ง ๑.๕ เมตร อ่ืน ๆ เหนือทางวิ่ง 
ภายในระยะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความยาวทางวิ่ง สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น A  
  สนามบินต้องพิจารณาถึงแนวการมองเห็นที่ปราศจากสิ่งกีดขวางบนทางวิ่งตามวรรคหนึ่ง
ตลอดตามความยาวทางวิ่ง ในกรณีที่สนามบินมีทางวิ่งเดียวและไม่มีทางขับขนานตลอดความยาวของทางวิ่ง 
  ในกรณีที่สนามบินที่มีทางวิ่งตัดกัน สนามบินต้องพิจารณาหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
แนวการมองเห็นบริเวณจุดตัดบนทางวิ่งเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินด้วย  

  ข้อ ๑๐๕ ทางวิ่งต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความลาดชันในลักษณะที่เป็นลูกคลื่น (Undulation) หรือ
การเปลี่ยนความลาดชันที่อยู่ติดกันบนทางวิ่ง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างระหว่างจุดตัดของโค้งสองโค้งที่อยู่ติดกัน    
ไม่น้อยกว่าค่าดังต่อไปนี้ แล้วแต่ค่าใดมีค่ามากกว่า  
  (๑)  ผลรวมของค่าสัมบูรณ์ของการเปลี่ยนความลาดชันคูณด้วยค่าที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
           (ก)  ๓๐,๐๐๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๔ 
           (ข)  ๑๕,๐๐๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ 
           (ค)  ๕,๐๐๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ หรือ 
  (๒)  ๔๕ เมตร  
     แนวทางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความลาดชันทางวิ่งตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ 
ในข้อ ๑๐๐ (๑) และ (๒)  
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                        ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๘ 

  ข้อ ๑๐๖ สนามบินต้องมีพื้นผิวทางวิ่งในลักษณะโค้งนูน เพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำได้อย่าง
รวดเร็ว เว้นแต่เมื่อความลาดเอียงผิวแบบทางเดียวซึ่งลาดเอียงจากสูงไปต่ำอยู่ในทิศทางเดียวกันกับทิศทางของ
ลมพัดเป็นประจำเมื่อเวลาฝนตก ซึ่งจะช่วยให้ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว โดยความลาดชันตามขวางต้องมีอัตรา
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ร้อยละ ๑.๕ สำหรับทางวิ่งที่รหัสตัวอักษรเป็น C D E หรือ F  
 (๒)  ร้อยละ ๒ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น A หรือ B  
  ความลาดชันตามขวางตามวรรคหนึ่งไม่ว่ากรณีใด ๆ  ต้องไม่เกินร้อยละ ๑.๕ หรือร้อยละ ๒ แล้วแต่
กรณี และต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑ เว้นแต่บริเวณจุดตัดของทางวิ่งหรือทางขับที่อาจจำเป็นต้องมีความลาดชัน  
ที่ราบกว่า ทั้งนี้ สำหรับพ้ืนผิวโค้งนูน ความลาดชันตามขวางแต่ละด้านของเส้นกึ่งกลางทางวิ่งต้องสมมาตรกัน 

  ข้อ ๑๐๗ ทางวิ่งในสนามบินต้องมีความลาดชันตามขวางเท่ากันตลอดความยาวของทางวิ่ง เว้นแต่  
ในบริเวณจุดตัดกับทางวิ่งอื่น หรือทางขับซึ่งอาจมีช่วงการเปลี่ยนความลาดชัน โดยให้คำนึงถึงความลาดชัน    
ที่เพียงพอสำหรับการระบายน้ำด้วย 
 

๘. ความแข็งแรงของทางวิ่ง 

  ข้อ ๑๐๘ สนามบินต้องมีทางวิ่งซึ่งมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรองรับปริมาณการจราจรของ
อากาศยานที่จะใช้ทางวิ่งนั้น ๆ ได้ 
 

๙. พื้นผิวของทางวิ่ง 

  ข้อ ๑๐๙ สนามบินต้องก่อสร้างทางวิ่งให้มีพื้นผิวเรียบโดยปราศจากความไม่สม่ำเสมอ ที่อาจมีผลต่อ
การสูญเสียความเสียดทาน หรือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อการบินขึ้นหรือบินลงของอากาศยาน  

  ข้อ ๑๑๐ ในกรณีที่ทางวิ่งมีผิวพื้นจราจร ผิวของทางวิ่งต้องก่อสร้างหรือเสริมพื้นผิวให้มีให้มีค่าความ
เสียดทานของพ้ืนผิวเพียงพอในกรณีที่ทางวิ่งอยู่ในสภาพเปียก  

  ข้อ ๑๑๑ เมื่อมีการก่อสร้างทางวิ่งหรือเสริมพื้นผิวของทางวิ่งใหม่ สนามบินต้องตรวจวัดคุณลักษณะ
ความเสียดทานของพื้นผิวทางวิ่งที่มีผิวพื้นจราจร เพื่อพิจารณาว่าคุณลักษณะความเสียดทานของพื้นผิวนั้น
เป็นไปตามค่าความเสียดทานที่ออกแบบไว้หรือไม่ 

  ข้อ ๑๑๒ การตรวจวัดคุณลักษณะความเสียดทานของพ้ืนผิวทางวิ่งเมื่อมีการก่อสร้าง หรือเสริมพ้ืนผิวใหม่ 
ตามข้อ ๑๑๑ ต้องใช้อุปกรณ์ตรวจวัดความเสียดทานต่อเนื่องแบบเซลฟ์-เวทติ้ง (Self-wetting) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า
คุณลักษณะความเสียดทานของพ้ืนผิวเป็นไปตามค่าความเสียดทานที่ออกแบบไว้ 
  รายละเอียดเกี ่ยวกับคุณลักษณะความเสียดทานของพื้นผิวให้เป็นไปตามที่กำหนดใน       
ข้อ ๑๑๐๒ และตารางท่ี ๕ 
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     การกำหนดคุณลักษณะความเสียดทานของพื้นผิวทางวิ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบพื้นผิว
ทางวิ่งแบบหยาบและองค์ประกอบพื้นผิวทางวิ่งแบบละเอียดด้วย  

  ข้อ ๑๑๓ ความลึกโดยเฉลี่ยขององค์ประกอบพื้นผิวทางวิ่งใหม่ ต้องไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร  

  ข้อ ๑๑๔ ในกรณีพื้นผิวที่มีการเซาะร่อง (Groove) หรือทำรอยบาก (Score) ร่องหรือรอยบากนั้น 
ต้องตั้งฉากกับเส้นกึ่งกลางทางวิ่งหรือขนานกับแนวร้อยต่อตามขวางที่ไม่ได้ตั ้งฉากกับเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 
แล้วแต่กรณี 
 

ส่วนที่ ๒ 
ไหล่ทางวิ่ง (Runway Shoulders) 

 
๑. บททั่วไป 

  ข้อ ๑๑๕ สนามบินที่มีทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น D E หรือ F ต้องจัดให้มีไหล่ทางวิ่ง 
 

๒. ความกว้างของไหล่ทางวิ่ง 

  ข้อ ๑๑๖ ไหล่ทางวิ่งสำหรับอากาศยานที่มีระยะห่างระหว่างล้อหลักด้านนอกทั้งสองข้าง  (Outer 
Main Gear Wheel Span : OMGWS) ตั้งแต่ ๙ เมตร ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๕ เมตร ต้องขยายต่อเนื่องจากขอบ
ของทางวิ่งแต่ละด้านในลักษณะสมมาตรกันตามแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งเพื่อให้ทางวิ่งและไหล่ทางวิ่งดังกล่าว    
มีความกว้างรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าระยะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ๖๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น D หรือ E  
  (๒)  ๖๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น F ที่รองรับอากาศยานที่มีสองหรือสาม
เครื่องยนต์ 
  (๓)  ๗๕ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น F ที่รองรับอากาศยานที่มีสี ่เครื ่องยนต์     
ขึ้นไป  
 

๓. ความลาดชันของไหล่ทางวิ่ง 

  ข้อ ๑๑๗ พ้ืนผิวของไหล่ทางวิ่งบริเวณที่อยู่ชิดติดกับทางวิ่งต้องราบเรียบเป็นระนาบเดียวกันกับพ้ืนผิว
ของทางวิ่ง โดยต้องมีความลาดชันตามขวางไม่เกินร้อยละ ๒.๕ 

 
๔. ความแข็งแรงของไหล่ทางวิ่ง 

  ข้อ ๑๑๘ ส่วนของพื้นที่ไหล่ทางวิ่งนับจากขอบทางวิ่งจนถึงระยะ ๓๐ เมตร จากเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง
ต้องก่อสร้างให้มีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับกรณีที่อากาศยานวิ่งออกนอกทางวิ่ง โดยไม่ทำให้เกิด 
ความเสียหายต่อโครงสร้างของอากาศยาน และสามารถรองรับยานพาหนะภาคพ้ืนที่จะปฏิบัติงานบนไหล่ทางวิ่งนั้นได้ 
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๕. พื้นผิวของไหล่ทางวิ่ง 

  ข้อ ๑๑๙ พื้นผิวของไหล่ทางวิ่งต้องก่อสร้างให้สามารถต้านทานการหลุดร่อน (Erosion) และกรณีที่
เครื่องยนต์ของอากาศยานดูดวัสดุที่อยู่บนพ้ืนผิว (Ingestion)  

  ข้อ ๑๒๐  ในกรณีที่ไหล่ทางวิ่งมีไว้สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น F ไหล่ทางวิ่ง ต้องมีการปูผิวพ้ืน
จราจร โดยทางวิ่งและไหล่ทางวิ่งดังกล่าวต้องมีความกว้างรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร  
 

ส่วนที่ ๓ 
ลานกลับลำ (Runway Turn Pads) 

 

๑. บททั่วไป 

  ข้อ ๑๒๑  ในกรณีที่บริเวณปลายทางวิ่งไม่มีทางขับหรือไม่มีทางขับเพ่ือให้อากาศยานกลับลำ และเป็น
ทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น D E หรือ F สนามบินต้องจัดให้มีลานกลับลำ เพ่ือให้อากาศยานสามารถกลับลำได้
๑๘๐ องศา ตามรูปที่ ๘  
  สนามบินที่มีทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น A B และ C ที่ก่อสร้างขึ้นภายหลังข้อกำหนดนี้      
มีผลใช้บังคับต้องจัดให้มีลานกลับลำตามวรรคหนึ่งด้วย 
 

รูปที ่๘  แผนผังลานกลับลำโดยท่ัวไป 

 
 
  ข้อ ๑๒๒ ลานกลับลำตามข้อ ๑๒๑ อาจตั้งอยู่ที่ระยะต่าง ๆ ตลอดความยาวทางวิ่งก็ได้ หากต้องการ
ลดระยะทางการขับเคลื่อนของอากาศยานที่ไม่ได้ใช้ความยาวทางวิ่งทั้งหมดในการบินขึ้นและบินลง  
   สนามบินอาจกำหนดให้ลานกลับลำอยู่ในตำแหน่งทางด้านซ้ายของทางวิ่งเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเริ่มต้นการเลี้ยวของอากาศยาน เนื่องจากโดยปกติแล้วที่นั่งตำแหน่งซ้ายเป็นที่นั่งของผู้ควบคุม
อากาศยาน  

  ข้อ ๑๒๓ ลานกลับลำต้องมีผิวพื้นจราจรต่อเนื่องกับผิวพื้นจราจรของทางวิ่งที่ตำแหน่งบริเวณปลาย  
ทางวิ่งทั้งสองด้าน และท่ีระยะต่าง ๆ ตลอดความยาวทางวิ่ง หากจัดให้มี 
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 ข้อ ๑๒๔  มุมของการตัดกันระหว่างลานกลับลำกับทางวิ่งต้องไม่เกิน ๓๐ องศา  

 ข้อ ๑๒๕  มุมเลี้ยวล้อหน้าของอากาศยาน (Nose Wheel Steering Angle) ซึ่งจะใช้ในการออกแบบ
ลานกลับลำต้องไม่เกิน ๔๕ องศา  

 ข้อ ๑๒๖  การออกแบบลานกลับลำต้องมีระยะห่างระหว่างล้ออากาศยานกับขอบของลานกลับลำ      
ไม่น้อยกว่าระยะในตารางที่ ๗ ทั้งนี้ ระยะของล้ออากาศยานให้พิจารณาจากระยะที่ห้องนักบินของอากาศยาน 
ที่ใช้ลานกลับลำนั้น อยู่เหนือเครื่องหมายลานกลับลำ 
 

ตารางท่ี ๗  ระยะห่างระหว่างล้ออากาศยานกับขอบของลานกลับลำ 

 
 

๒. ความลาดชันของลานกลับลำ 

 ข้อ ๑๒๗  ลานกลับลำต้องมีความลาดชันตามยาวและความลาดชันตามขวางเพียงพอ ที่จะป้องกันมิให้
เกิดการสะสมของน้ำบนพื้นผิวและทำให้เกิดการระบายน้ำบนพื้นผิวได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ลานกลับล ำต้องมี
ความลาดชันเท่ากับผิวพ้ืนจราจรของทางวิ่งที่เชื่อมกับลานกลับลำนั้น  
 

๓. ความแข็งแรงของลานกลับลำ 

 ข้อ ๑๒๘  ลานกลับลำต้องมีความแข็งแรงอย่างน้อยที่สุดเท่ากับทางวิ่ งที่เชื่อมกับลานกลับลำ ทั้งนี้    
ให้สนามบินพิจารณาด้วยว่าลานกลับลำต้องรองรับการจราจรที่มีการเคลื่อนตัวช้าจากการเลี้ยว ที่มีแรงกระทำต่อ
พ้ืนมาก (Hard Turns) และทำให้เกิดความเคน้ต่อผิวพ้ืนจราจรมากกว่า (Higher Stresses on the Pavement) 
     นอกจากความแข็งแรงตามวรรคหนึ่งแล้ว กรณีลานกลับลำที่มีผิวพื้นจราจรแบบยืดหยุ่น 
พื้นผิวต้องสามารถทนทานต่อแรงเฉือนตามแนวราบ (Horizontal Shear Force) ที่กระทำโดยล้อหลักของ
อากาศยานในระหว่างการเลี้ยวด้วย  
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๔. พื้นผิวของลานกลับลำ 

 ข้อ ๑๒๙  พ้ืนผิวของลานกลับลำต้องปราศจากความไม่สม่ำเสมอของพ้ืนผิวที่อาจก่อให้ เกิด          
ความเสียหายแก่อากาศยานที่ใช้ลานกลับลำนั้นได ้

 ข้อ ๑๓๐  พื้นผิวของลานกลับลำต้องก่อสร้างหรือเสริมพื้นผิวให้มีให้มีค่าความเสียดทานของพื้นผิว
เท่ากับความเสียดทานของทางวิ่งที่เชื่อมต่อกันเป็นอย่างน้อย 
 

๕. ไหล่ลานกลับลำ 

 ข้อ ๑๓๑  สนามบินต้องจัดให้มีไหล่ลานกลับลำ โดยให้มีความกว้างเพียงพอที่จะป้องกันการหลุดร่อน
ของพื้นผิวซึ่งเกิดจากกระแสไอพ่นจากเครื่องยนต์เจ็ตของอากาศยานที่จะใช้ลานกลับลำนั้น และป้องกันวัตถุ
แปลกปลอมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ของอากาศยาน ไหล่ลานกลับลำตามวรรคหนึ่งต้องมีความกว้าง 
อย่างน้อยที่สุดครอบคลุมถึงเครื่องยนต์ด้านนอกของอากาศยานที่ จะใช้ลานกลับลำนั้น และอาจมีความกว้าง
มากกว่าไหล่ทางวิ่งที่เกี่ยวข้องก็ได้ 

 ข้อ ๑๓๒  ไหล่ลานกลับลำต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับการเคลื่อนที่ผ่านเป็นครั้งคราวของ
อากาศยานที่จะใช้ลานกลับลำดังกล่าว โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของอากาศยาน และสามารถ
รองรับยานพาหนะภาคพ้ืนที่จะปฏิบัติงานบนไหล่ลานกลับลำนั้นได้ 
 

ส่วนที่ ๔ 
พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strips) 

 

๑. บททั่วไป 

 ข้อ ๑๓๓  ทางวิ่งและทางหยุดใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับทางวิ่ง ต้องล้อมรอบด้วยพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 
 

๒. ขนาดของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 

 ข้อ ๑๓๔  พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง ต้องขยายต่อออกไปจากหัวทางวิ่งและยาวเลยปลายทางวิ่งหรือ
ทางหยุดไม่น้อยกว่าระยะทาง ดังต่อไปนี้ 
     (๑)  ๖๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๒ ๓ หรือ ๔ 
     (๒)  ๖๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ และเป็นทางวิ่งแบบบินลงด้วยเครื่องวัด 
ประกอบการบิน  
     (๓)  ๓๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ และเป็นทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้
เครื่องวัดประกอบการบิน  
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 ข้อ ๑๓๕  พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งของทางวิ่งแบบพรีซิชั่นและทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่น ต้องขยาย  
ไปทางด้านข้างแต่ละด้านของเส้นกึ่งกลางทางวิ่งและแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่ต่อขยายออกไป ตลอดความยาว
ของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งนั้น เป็นระยะทางอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
     (๑)  ๑๔๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ 
     (๒)  ๗๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ 

 ข้อ ๑๓๖  พื ้นที ่ปลอดภัยรอบทางวิ ่งของทางวิ ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื ่องวัดประกอบการบิน         
ต้องขยายไปทางด้านข้างแต่ละด้านของเส้นกึ่งกลางทางวิ่งและแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่ต่อขยายออกไป   
ตลอดความยาวของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งนั้น เป็นระยะทางอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
     (๑)  ๗๕ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ 
     (๒)  ๔๕ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๒ 
     (๓)  ๓๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ 
 

๓. วัตถุในพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 

 ข้อ ๑๓๗  วัตถุใด ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งให้ถือว่าเป็นสิ่งกีดขวาง และสนามบินต้อง
เคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งนั้น  

 ข้อ ๑๓๘  เพื่อปองกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออากาศยานกรณีที่วิ่งออกนอกทางวิ่ง สนามบินต้อง
คำนึงถึงตำแหน่งและการออกแบบระบบระบายน้ำของพื ้นที ่ปลอดภัยรอบทางวิ ่ง ซึ ่งอาจจำเป็นต้องมี          
การออกแบบฝาปิดระบบระบายน้ำที่เหมาะสมด้วย  
     ในพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งที่มีรางระบายน้ำแบบเปิดหรือแบบมีฝาปิด สนามบินต้องแน่ใจว่า 
โครงสร้างของรางระบายน้ำดังกล่าว จะไม่ยื่นเหนือพ้ืนดินโดยรอบเพ่ือไม่ให้เป็นสิ่งกีดขวาง  

 ข้อ ๑๓๙  นอกจากต้องดำเนินการตามข้อ ๑๓๘ สนามบินต้องคำนึงถึงการออกแบบ และบำรุงรักษา
รางระบายน้ำแบบเปิดเพื่อป้องการการดึงดูดสัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์จำพวกนกที่อาจเข้ามาอยู่ในบริเวณ
พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง หากมีความจำเป็น สนามบินอาจใช้ตาข่ายในการปิดรางระบายน้ำหรือขึงเส้นลวด 
โดยเว้นระยะห่างที่เหมาะสม 

 ข้อ ๑๔๐  นอกเหนือไปจากเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัยหรือวัตถุ    
ที่จำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งเพ่ือวัตถุประสงค์การใช้งานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการ
ของอากาศยาน ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานและเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุแตกหักง่าย  
การทำเครื่องหมายและการติดตั้งไฟตามที่ระบุไว้ในหมวด ๕ สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งติดตั้งและอุปกรณ์พ้ืนที่
ปลอดภัยรอบทางวิ่งต้องไม่มีวัตถุติดตรึงใด ๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งภายในระยะดังต่อไปนี้ 
     (๑)  ภายในระยะ ๗๗.๕ เมตร จากเส้นกึ่งกลางทางวิ่งของทางวิ่งแบบพรีซิชั่น ประเภทที่หนึ่ง  
ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง หรือทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม ที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๔ และมรีหัสตัวอักษร
เป็น F หรือ 
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      (๒)  ภายในระยะ ๖๐ เมตร จากเส้นกึ่งกลางทางวิ่งของทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่หนึ่ง 
ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง หรือทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม ที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓  หรือ ๔ 
      (๓)  ภายในระยะ ๔๕ เมตร จากเส้นกึ่งกลางทางวิ่งของทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่หนึ่ง 
ที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ 
      ภายในระยะตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีวัตถุเคลื่อนที่ใด ๆ  อยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง ในระหว่าง 
ที่มีการใช้งานทางวิ่งในการบินขึ้นลงของอากาศยาน  
 

๔. การปรับระดับพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 

  ข้อ ๑๔๑  เพ่ือประโยชน์ในการรองรับอากาศยานที่จะใช้ทางวิ่ง ในกรณีท่ีอากาศยานวิ่งออกนอกทางวิ่ง 
สนามบินต้องปรับระดับส่วนของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งของทางวิ่งแบบบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน
อย่างน้อยภายในระยะจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง และแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่ขยายออกไป ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ๑๐๕ เมตร สำหรับทางวิ่งแบบพรีซิชั่นที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ ตามรูปที่ ๙ 
      (๒)  ๗๕ เมตร สำหรับทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่นที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ 
      (๓)  ๔๐ เมตร สำหรับทางวิ่งแบบพรีซิชั่นและทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่นที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑
หรือ ๒ 
 
รูปที่ ๙  ส่วนที่ปรับระดับของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางว่ิงสำหรับทางว่ิงแบบพรีซิชั่นที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ 

 
 
  ข้อ ๑๔๒  ในกรณีที่ความกว้างทั้งหมดของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔๑ 
สนามบินต้องลดระดับสถานะของทางวิ่งแบบบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน และสนามบินต้องเพ่ิมความสูง 
ปลอดจากสิ่งกีดขวาง (Obstacle Clearance Altitude / Height) ของวิธีปฏิบัติสำหรับการบินเข้าสู่สนามบิน
โดยใช้เครื ่องวัดประกอบการบิน เพื ่อให้บ ินต่อเนื ่องเข้าสู ่สนามบินภายใต้สภาพอากาศเปิด  (Visual 
Meteorological Condition : VMC) ภายหลังจากจุดดังกล่าว ภายใต้ข้อจำกัดของทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้
เครื่องวัดประกอบการบิน ทั้งนี้ ให้สนามบินปรึกษาหารือกับสำนักงานด้วย  
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  ข้อ ๑๔๓  เพ่ือประโยชน์ในการรองรับอากาศยานที่จะใช้ทางวิ่งในกรณีท่ีอากาศยานวิ่งออกนอกทางวิ่ง
สนามบินต้องปรับระดับส่วนของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งของทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบ     
การบินอย่างน้อยภายในระยะจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่งและแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่ขยายออกไป ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ๗๕ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ 
      (๒)  ๔๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๒ 
      (๓)  ๓๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ 

 ข้อ ๑๔๔  พ้ืนผิวของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งในบริเวณท่ีอยู่ชิดติดกับทางวิ่ง ไหล่ทางวิ่งหรือทางหยุด
ต้องปรับให้ราบเรียบเป็นระนาบเดียวกันกับพื้นผิวของทางวิ่ง ไหล่ทางวิ่ง หรือทางหยุด แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๑๔๕ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอากาศยานที่กำลังบินลง จากอันตรายที่เกิดขึ้นจากขอบที่ไม่มี 
ผิวจราจร (Exposed Edge) จากการหลุดร่อนของผิว  สนามบินต้องออกแบบส่วนของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 
ในบริเวณพ้ืนที่ก่อนถึงหัวทางวิ่งให้สามารถต้านทานการหลุดร่อนของพ้ืนผิว เป็นระยะทางอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ๓๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น A  
      (๒)  ๔๕ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น B  
      (๓)  ๖๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น C และ D  
      (๔)  ๑๒๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น E และ F  
      พื ้นที ่ตามวรรคหนึ ่งให้ถือเป็นพื ้นที ่รองรับกระแสไอพ่น  (Blast Pad) ซึ ่งมีไว ้สำหรับ          
ลดผลกระทบจากกระแสไอพ่นจากเครื่องยนต์เจ็ตของอากาศยาน  

  ข้อ ๑๔๖  หากบริเวณพื้นที่ในข้อ ๑๔๕ มีการปูผิวพื้นจราจร ผิวพื้นจราจรนั้นต้องสามารถรองรับการ
เคลื่อนผ่านเป็นครั้งคราวของอากาศยานวิกฤต (Critical Aeroplane) ที่ใช้ในการออกแบบพื้นผิวทางวิ่งนั้น  
 

๕. ความลาดชันของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 

 ข้อ ๑๔๗  พ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งส่วนที่ต้องมีการปรับระดับต้องมีความลาดชันตามยาว ไม่เกินอัตรา 
ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ร้อยละ ๑.๕ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๔ 
      (๒)  ร้อยละ ๑.๗๕ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ 
      (๓)  ร้อยละ ๒ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ 

  ข้อ ๑๔๘  การเปลี่ยนความลาดชันตามยาวของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งส่วนที่ต้องมีการปรับระดับ
ต้องกระทำทีละน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ (Gradual Changed) และต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความลาดชัน     
อย่างฉับพลันหรือการเปลี่ยนความลาดชันในทางตรงกันข้ามอย่างกะทันหัน  
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 ข้อ ๑๔๙  ความลาดชันตามขวางของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งส่วนที่ต้องมีการปรับระดับต้องมีความ
ลาดชันเพียงพอที่จะป้องกันมิให้เกิดการสะสมของน้ำบนพื้นผิว โดยต้องมีความลาดชันไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ร้อยละ ๒.๕ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ 
      (๒)  รอ้ยละ ๓ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ 
      ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับกรณีความลาดชันบริเวณพื้นที่ภายในระยะ ๓ เมตรแรก 
ที่ออกจากขอบของทางวิ่ง ไหล่ทางวิ่ง หรือทางหยุด ซึ่งอาจมีความลาดชันลง (Negative Slope) ในทิศทางออกจาก
ขอบทางวิ่งไหล่ทางวิ่ง หรือทางหยุด แล้วแต่กรณีได้มากถึงร้อยละ ๕ เพ่ือให้สามารถระบายน้ำได้ 

 ข้อ ๑๕๐  ความลาดชันตามขวางของพ้ืนที่ใด ๆ ในพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งส่วนที่เลยจากพ้ืนที่ที่ต้อง
มีการปรับระดับ ต้องมีความลาดชันขึ้นไม่เกินร้อยละ ๕ เมื่อวัดในทิศทางออกจากทางวิ่ง 

 ข้อ ๑๕๑  หากมีความจำเป็นต้องมีการระบายน้ำที่เหมาะสม สนามบินอาจจัดให้มีรางระบายน้ำแบบ
เปิดโล่งบริเวณพ้ืนที่ที่ไม่ต้องปรับระดับที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งได้ แต่ต้องวางตำแหน่งของรางระบายน้ำ 
ให้อยู่ห่างจากทางวิ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
      วิธีปฏิบัติของการดับเพลิงและกู้ภัยของสนามบินต้องคำนึงถึงตำแหน่งของรางระบายน้ำ
แบบเปิดโล่งบริเวณพื้นที่ที่ไม่ต้องปรับระดับที่อยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่า  
การเข้าถึงพ้ืนที่เป็นไปตามกระบวนการดับเพลิงและกู้ภัยของสนามบิน  
 

๖. ความแข็งแรงของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 

 ข้อ ๑๕๒  สนามบินต้องก่อสร้างส่วนของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งสำหรับทางวิ่งแบบบินลงด้วย
เครื่องวัดประกอบการบินให้มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาอันตรายที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างของความสามารถ      
ในการรองรับน้ำหนักอากาศยานที่จะใช้ทางวิ่งนั้น ในกรณีที่อากาศยานวิ่งออกนอกทางวิ่ง โดย ให้มีระยะจาก
เส้นกึ่งกลางทางวิ่งและแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่ต่อขยายออกไป อย่างน้อยภายในระยะตามข้อ ๑๔๑ 

 ข้อ ๑๕๓  สนามบินต้องก่อสร้างส่วนของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งสำหรับทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้
เครื่องวัดประกอบการบิน ให้มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาอันตรายที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างของความสามารถในการ 
รองรับน้ำหนักอากาศยานที่จะใช้ทางวิ่งนั้น ในกรณีที่อากาศยานวิ่งออกนอกทางวิ่ง โดยให้มีระยะทางจาก    
เส้นกึ่งกลางทางวิ่งและแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่ต่อขยายออกไป อย่างน้อยภายในระยะตามข้อ ๑๔๓ 
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ส่วนที่ ๕ 
พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (Runway End Safety Areas) 

 

๑. บททั่วไป 

 ข้อ ๑๕๔  สนามบินต้องจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งในบริเวณจุดสิ้นสุดของพื้นที่ปลอดภัย     
รอบทางวิ่งแต่ละด้าน 

๒. ขนาดของพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง 

 ข้อ ๑๕๕  พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งต้องต่อขยายจากบริเวณจุดสิ้นสุดพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง
ออกไปเป็นระยะอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ๒๔๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ ตามรูปที่ ๑๐ 
      (๒)  ๑๒๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ และเป็นทางวิ่งแบบบินลง  
ด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน  
      (๓)  ๓๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ และเป็นทางวิ่งแบบบินลง     
โดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน  
      หากไม่สามารถจัดให้มีพ้ืนที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) ได้ สนามบิน 
ต้องติดตั้งระบบช่วยชะลอความเร็วและหยุดอากาศยานที่วิ่งเลยออกนอกทางวิ่งซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานก่อนการติดตั้ง ในการติดตั้งระบบดังกล่าว สนามบินต้องคำนึงถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานพื้นที่
ปลอดภัยปลายทางวิ่งโดยอากาศยานที่ลงก่อนถึงทางวิ่ง (Undershooting) หรือวิ่งออกนอกทางวิ่ง (Overrunning) ด้วย 
ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด พ้ืนที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งต้องมีความยาวไม่น้อยกว่าระยะ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ๙๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ 
      (๒)  ๙๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ และเป็นทางวิ่งแบบบินลง     
ด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน 

 ข้อ ๑๕๖  พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งต้องมีความกว้างเท่ากับพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง ในส่วนของ
พ้ืนที่ที่มีการปรับระดับ 
      สนามบินที่ก่อสร้างก่อนที่ข้อกำหนดนี้มีผลใช้บังคับ ต้องจัดให้มีพ้ืนที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง
อย่างน้อยสองเท่าของความกว้างของทางวิ่ง โดยหากสามารถทำได้พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งควรมีขนาด
เท่ากับพื้นท่ีปลอดภัยรอบทางวิ่งในส่วนที่มีการปรับระดับ ตามรูปที่ ๑๐ 
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รูปที ่๑๐  พื้นที่ปลอดภัยปลายทางว่ิงสำหรับทางว่ิงแบบพรีซิชั่นที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ 

 
 

๓. วัตถุในพ้ืนที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง 

 ข้อ ๑๕๗  วัตถุท่ีอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัยปลายทางวิ่งให้ถือว่าเป็นสิ่งกีดขวาง และสนามบินต้องเคลื่อนย้าย
ออกจากพ้ืนที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งนั้น 
 

๔. การปรับระดับและการทำให้พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งปราศจากสิ่งกีดขวาง 

 ข้อ ๑๕๘  พ้ืนที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีการปรับระดับและปราศจากสิ่งกีดขวางสำหรับ
อากาศยานที่จะใช้ทางวิ่งนั้น ในกรณีท่ีอากาศยานบินลงก่อนถึงทางวิ่งหรือวิ่งเลยออกนอกทางวิ่ง 
 

๕. ความลาดชันของพ้ืนที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง 

 ข้อ ๑๕๙  ความลาดชันของพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งต้องไม่มีบริเวณใด ๆ ของพื้นที่ปลอดภัย
ปลายทางวิ่งที่มีระดับสูงกว่าพ้ืนผิวแนวร่อนหรือพ้ืนผิวไต่ระดับ 

 ข้อ ๑๖๐  พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งต้องมีความลาดชันตามยาวในทิศทางลงไม่เกินร้อยละ  ๕ ทั้งนี้ 
การเปลี่ยนความลาดชันตามยาวต้องกระทำทีละน้อยที่สุดเท่าท่ีจะทำได้ (Gradual Changed) และต้องหลีกเลี่ยง 
การเปลี่ยนความลาดชันอย่างฉับพลันหรือการเปลี่ยนความลาดชันในทิศทางตรงกันข้ามอย่างกะทันหัน 

  ข้อ ๑๖๑  พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งต้องมีความลาดชันตามขวางในทิศทางขึ้นหรือทิศทางลงไม่เกิน
ร้อยละ ๕ ทั้งนี้การเปลี่ยนความลาดชันหนึ่งไปยังอีกความลาดชันหนึ่งต้องกระทำทีละน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
 

๖. ความแข็งแรงของพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง 

  ข้อ ๑๖๒  สนามบินต้องก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งให้มีคุณสมบัติลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิด
ความเสียหายต่ออากาศยานที่ลงก่อนถึงทางวิ่งหรือวิ่งเลยออกนอกทางวิ่งและช่วยชะลอความเร็วของอากาศยาน 
รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะดับเพลิงและกู้ภัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ  ๑๐๔๖ ถึง
ข้อ ๑๐๔๘ 
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ส่วนที่ ๖ 
พื้นที่ปลอดสิ่งกดีขวาง (Clearways) 

 
๑. ตำแหน่งและขนาดของพื้นที่ปลอดสิ่งกดีขวาง 

 ข้อ ๑๖๓  หากสนามบินจัดให้มีพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวาง พ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวางนั้นต้องเริ่มต้นที่จุดสิ้นสุด 
ของความยาวโทรา 

 ข้อ ๑๖๔  ความยาวของพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวางต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของความยาวโทรา  

 ข้อ ๑๖๕  พื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวางต้องขยายไปทางด้านข้างแต่ละด้านของแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่ต่อ
ขยายออกไปเป็นระยะทางอย่างน้อย ๗๕ เมตร 
 

๒. ความลาดชันของพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวาง 

 ข้อ ๑๖๖  ระดับพื้นดินของพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวางต้องไม่สูงเกินระนาบที่มีความลาดชันในทิศทางขึ้น  
ในอัตราร้อยละ ๑.๒๕ โดยขอบเขตล่างของระนาบนี้ซึ่งเป็นเส้นตรงในแนวนอนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ตั้งฉากกับระนาบในแนวดิ่งของเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 
      (๒)  ผ่านจุดที่อยู่บนเส้นกึ่งกลางทางวิ่งบริเวณจุดสิ้นสุดความยาวโทรา  

  ข้อ ๑๖๗  สนามบินต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความลาดชันของพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวางในทิศทางขึ้น
อย่างฉับพลันในกรณีที่พ้ืนดินในพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวางมีความลาดชันเพียงเล็กน้อย หรือในกรณีที่ความลาดชัน
โดยเฉลี่ยเป็นความลาดชันในทิศทางขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวางแต่ละข้างของแนวเส้นกึ่งกลาง
ทางวิ ่งที ่ต่อขยายออกไปภายในระยะ ๒๒.๕ เมตร หรือภายในระยะครึ ่งหนึ ่งของความกว้างของทางวิ่ง    
แล้วแต่ค่าใดจะมากกว่า ความลาดชันการเปลี่ยนความลาดชันและการเปลี่ยนจากทางวิ่งไปยังพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวาง
ต้องค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไปตามความลาดชันของทางวิ่งที่มีพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวางดังกล่าวอยู่ 
 

๓. วัตถุในพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวาง 

 ข้อ ๑๖๘  วัตถุที่อยู่ในพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวางที่อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยานในอากาศ ให้ถือว่าเป็น
สิ่งกีดขวางและต้องเคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวางนั้น 
 

ส่วนที่ ๗ 
ทางหยุด (Stopways) 

 
๑. ความกว้างของทางหยุด 

  ข้อ ๑๖๙  ในกรณีท่ีสนามบินจัดให้มีทางหยุด ทางหยุดนั้นต้องมีความกว้างเท่ากับความกว้างของทางวิ่ง 
ที่เชื่อมต่อกัน 
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๒. ความลาดชันของทางหยุด 

  ข้อ ๑๗๐  ทางหยุดต้องมีความลาดชันการเปลี่ยนความลาดชันและการเปลี่ยนจากทางวิ่งไปยังทางหยุด 
ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๙๘ ถึงข้อ ๑๐๗ สำหรับทางวิ่งที่ทางหยุดนั้นเชื่อมต่อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ข้อจำกัดในข้อ ๙๙ ของความลาดชันที่ร้อยละ ๐.๘ สำหรับบริเวณระยะหนึ่งในสี่ส่วน
แรกของความยาวทางวิ่งและหนึ่งในสี่ส่วนท้ายของความยาวทางวิ่งนั้นไม่จำเป็นต้องนำมาใช้กับทางหยุด และ 
      (๒)  ที่บริเวณจุดเชื่อมต่อของทางหยุดและทางวิ่งและบริเวณตลอดความยาวทางหยุด 
อัตราการเปลี่ยนความลาดชันมากที่สุดอาจเป็นร้อยละ ๐.๓ ต่อ ๓๐ เมตร (รัศมีความโค้งต่ำสุดอยู่ที่ ๑๐,๐๐๐ เมตร) 
สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ 
 

๓. ความแข็งแรงของทางหยุด 

 ข้อ ๑๗๑  สนามบินต้องก่อสร้างทางหยุดให้มีคุณสมบัติที่จะสามารถรองรับอากาศยานที่จะใช้ทางหยุดนั้น 
ในกรณีที่อากาศยานยกเลิกการบินขึ้นโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของอากาศยาน 
 

๔. พื้นผิวของทางหยุด 

 ข้อ ๑๗๒  พ้ืนผิวทางหยุดที่มีผิวจราจรต้องก่อสร้างหรือเสริมพ้ืนผิวใหม่ให้มีคุณลักษณะความเสียดทาน 
ของพ้ืนผิวเท่ากับหรือมากกว่าความเสียดทานของทางวิ่งที่เชื่อมต่อ 
 

ส่วนที่ ๘ 
พื้นที่สำหรับใช้เครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Altimeter Operating Area) 

 

๑. บททั่วไป 

 ข้อ ๑๗๓  สนามบินที่มีทางวิ่งแบบพรีซิชั่นต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับใช้เครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุ  
ในบริเวณก่อนถึงหัวทางวิ่ง 
 

๒. ขนาดของพื้นที่สำหรับใช้เคร่ืองวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุ 

 ข้อ ๑๗๔  พื้นที่สำหรับใช้เครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุต้องขยายต่อจากหัวทางวิ่งออกไปเป็น
ระยะทางอย่างน้อย ๓๐๐ เมตร 

 ข้อ ๑๗๕  พ้ืนที่สำหรับใช้เครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุต้องมีความกว้างห่างจากแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 
และขนานไปกับทางวิ่งเป็นระยะทาง ๖๐ เมตร ในแต่ละข้าง โดยความกว้างของพ้ืนที่สำหรับใช้เครื่องวัดความสูง 
ด้วยคลื่นวิทยุอาจลดลงได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ในกรณีที่มีการศึกษาทางด้านการบินซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ความกว้างที่ลดลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการของอากาศยาน 
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๓. การเปลี่ยนความลาดชันตามยาว 
 ข้อ ๑๗๖  ในพื้นที ่สำหรับใช้เครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุสนามบินต้องหลีกเลี่ยงการเปลี ่ยน      
ความลาดชันหรือให้มีการเปลี่ยนความลาดชันน้อยที่สุด โดยการเปลี่ยนความลาดชันต้องกระทำทีละน้อยที่สุด
เท่าที่จะทำได้และต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความลาดชันอย่างฉับพลันหรือการเปลี่ยนความลาดชันในทางตรงกนัข้าม
อย่างกะทันหัน ทั้งนี้ อัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างความลาดชันที่ต่อเนื่องกันต้องไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อ ๓๐ เมตร 
 

ส่วนที่ ๙ 
ทางขับ (Taxiways) 

 ข้อ ๑๗๗  ข้อกำหนดในส่วนนี้ให้ใช้กับทางขับทุกประเภทเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 

๑. บททั่วไป 

  ข้อ ๑๗๘  สนามบินต้องจัดให้มีทางขับเพ่ือให้การขับเคลื่อนของอากาศยานบนพ้ืนผิวมีความปลอดภัย
และสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว 

  ข้อ ๑๗๙  สนามบินต้องจัดให้มีทางขับเข้าและทางขับออกที่เพียงพอสำหรับทางวิ่งเพื ่อให้การ
ขับเคลื่อนเข้าและออกจากทางวิ่งของอากาศยานเป็นไปอย่างรวดเร็ว  และในกรณีที่มีปริมาณการจราจร
หนาแน่น สนามบินต้องจัดให้มีทางขับออกด่วนด้วย 
      ทางขับที่ใช้สำหรับเที่ยวบินขาออกต้องตัดกับทางวิ่งเป็นมุมฉากระหว่างขอบทางวิ่งและ
ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง 

 ข้อ ๑๘๐  สนามบินต้องออกแบบทางขับให้ระยะห่างระหว่างล้อหลักด้านนอก (Outer Main Wheel) 
ของอากาศยาน และขอบของทางขับเมื่อตำแหน่งห้องนักบินอยู่บนเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับแล้วมี
ระยะห่างไม่น้อยกว่าค่าในตารางที่ ๘ 
 

ตารางท่ี ๘  ระยะห่างระหว่างล้อหลักด้านนอกของอากาศยานและขอบของทางขับ 
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๒. ความกว้างของทางขับ 

 ข้อ ๑๘๑  ทางขับส่วนที่เป็นทางตรงต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างในตารางที่ ๙ 
 

ตารางท่ี ๙  ความกว้างของทางขับ 

 
 

๓. ความโค้งของทางขับ 

 ข้อ ๑๘๒  ทางขับต้องมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยรัศมีของความโค้ง
ต้องสอดคล้องกับความสามารถในการเคลื่อนที่และความเร็วปกติในการขับเคลื่อนของอากาศยานที่จะใช้ทางขับนั้น 
ทั้งนี้ การออกแบบความโค้งของทางขับต้องทำให้ระยะห่างระหว่างล้อหลักด้านนอกของอากาศยานและขอบ
ของทางขับมีค่าไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘๐ เมื่อตำแหน่งห้องนักบินอยู่บนเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับ 
โดยในบางกรณีอาจต้องมีการขยายความกว้างของทางขับด้วย ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามรูปที ่๑๑ 
 

รูปที ่๑๑  ความโค้งของทางขับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อ ๑๘๓  สนามบินอาจใช้โค้งผสม (Compound Curve) เพื่อช่วยลดหรือขจัดความจำเป็นในการ
ขยายความกว้างของทางขับ 
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๔. จุดเช่ือมต่อและจุดตัด 

 ข้อ ๑๘๔  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอากาศยานออกนอกทางขับและอำนวยความสะดวกในการ
เคลื่อนที่ของอากาศยาน ทางขับต้องมีพ้ืนที่ขอบทาง (Fillets) ที่บริเวณจุดเชื่อมต่อและจุดตัดของทางขับกับทางวิ่ง 
ลานจอดอากาศยาน และทางขับอื่น ๆ ทั้งนี้ การออกแบบพื้นที่ขอบทางต้องทำให้มั่นใจว่า ระยะห่างน้อยที่สุด
จากล้ออากาศยานถึงขอบผิวจราจรเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘๐ เมื่ออากาศยานขับเคลื่อนผ่านบริเวณ
จุดเชื่อมหรือจุดตัดดังกล่าว  
      เมื่อมีการออกแบบพื้นที่ขอบทางตามวรรคหนึ่ง ให้สนามบินพิจารณาข้อมูลความยาวอ้างอิง 
(Datum Length) ของอากาศยานมาประกอบการพิจารณาด้วย  
 

๕. ระยะห่างน้อยที่สุดจากทางขับ (Taxiway Minimum Separation Distances) 

 ข้อ ๑๘๕  ระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางทางขับกับเส้นกึ่งกลางทางวิ่งเส้นกึ่งกลางทางขับที่ขนานกัน
หรือวัตถุต้องมีระยะห่างท่ีเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๑๐ 
      สนามบินที่ก่อสร้างขึ้นก่อนที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ อาจมีระยะห่างน้อยกว่าตารางตาม
วรรคหนึ่งได้ หากการศึกษาทางด้านการบินแสดงให้เห็นว่า ระยะห่างที่น้อยกว่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อความปลอดภัยหรือไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติการโดยปกติของอากาศยาน 

 ข้อ ๑๘๖  ระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางทางขับที่เข้าสู่หลุมจอดอากาศยานจนถึงวัตถุตามที่ปรากฏใน
คอลัมน์ที่ ๑๒ ในตารางที่ ๑๐ อาจจำเป็นต้องเพิ่มขึ้น หากกระแสไอพ่นจากเครื่องยนต์เจ็ต มีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดสภาวะอันตรายกับการให้บริการภาคพ้ืนแก่อากาศยาน  

 ข้อ ๑๘๗  ในกรณีที่พื้นที่จัดขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์ (FATO) มีตำแหน่งอยู่ใกล้กับทางวิ่งหรือทางขับ
และสนามบินวางแผนที่จะมีการปฏิบัติการพร้อมกัน ระยะห่างระหว่างขอบของทางวิ่งหรือทางขับ และขอบ
ของพ้ืนที่จัดขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์ (FATO) ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่เหมาะสมตามตารางที่ ๑๑ 

  ข้อ ๑๘๘  พ้ืนที่จัดขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์ต้องไม่อยู่ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ใกล้กับจุดตัดของทางขับหรือจุดหยุดคอย (Holding Points) ซึ่งกระแสไอพ่นจาก
เครื่องยนต์ อาจก่อให้เกิดกระแสอากาศแปรปรวนรุนแรง (High Turbulence) ได้ 
      (๒)  ใกล้กับบริเวณท่ีมักมีกระแสอากาศหมุนวน (Vortex) จากเครื่องบิน 
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ตารางท่ี ๑๐  ระยะห่างน้อยที่สุดของทางขับ 

 
 

ตารางท่ี ๑๑  ระยะห่างระหว่างพื้นที่จัดขึ้นของเฮลิคอปเตอร์ (FATO) กับทางว่ิงหรือทางขับ 
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๖. ความลาดชันของทางขับ 

 ข้อ ๑๘๙  ทางขับต้องมีความลาดชันตามยาวไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ร้อยละ ๑.๕ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น C D E หรือ F  
      (๒)  ร้อยละ ๓ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น A หรือ B 

 ข้อ ๑๙๐  ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความลาดชันของทางขับได้ การเปลี่ยนจากความ
ลาดชันหนึ่งไปสู่อีกความลาดชันหนึ่งต้องกระทำโดยการใช้พ้ืนผิวที่มีความโค้ง โดยการเปลี่ยนความลาดชัน
ดังกล่าวต้องไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ร้อยละ ๑ ต่อ ๓๐ เมตร (รัศมีต่ำสุดของความโค้ง ๓,๐๐๐ เมตร) สำหรับทางวิ่งที่มี
รหัสตัวอักษรเป็น C D E หรือ F  
      (๒)  ร้อยละ ๑ ต่อ ๒๕ เมตร (รัศมีต่ำสุดของความโค้ง ๒,๕๐๐ เมตร) สำหรับทางวิ่งที่มี
รหัสตัวอักษรเป็น A หรือ B  

 ข้อ ๑๙๑  เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความลาดชันของทางขับได้ การเปลี่ยนความลาดชัน 
ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ที่ตำแหนง่ ๓ เมตร ใด ๆ เหนือทางขับ จะต้องสามารถมองเห็นพ้ืนผิวทั้งหมดของทางขับ 
เป็นระยะทางอย่างน้อย ๓๐๐ เมตร จากจุดดังกล่าว สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น C D E หรือ F  
      (๒)  ที่ตำแหน่ง ๒ เมตร ใด ๆ เหนือทางขับจะต้องสามารถมองเห็นพื้นผิวทั้งหมดของทางขับ 
เป็นระยะทางอย่างน้อย ๒๐๐ เมตร จากจุดดังกล่าว สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น B 
      (๓)  ที่ตำแหน่ง ๑.๕ เมตร ใด ๆ เหนือทางขับจะต้องสามารถมองเห็นพ้ืนผิวทั้งหมดของทางขับ
เป็นระยะทางอย่างน้อย ๑๕๐ เมตร จากจุดดังกล่าว สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น A 

 ข้อ ๑๙๒  ทางขับต้องมีความลาดชันตามขวางเพียงพอที่จะป้องกันมิให้เกิดการสะสมของน้ำบนพ้ืนผิว
ของทางขับ แต่ต้องไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ร้อยละ ๑.๕ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น C D E หรือ F 
      (๒)  ร้อยละ ๒ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น A หรือ B 
 

๗. ความแข็งแรงของทางขับ 

 ข้อ ๑๙๓  ทางขับต้องมีความแข็งแรงอย่างน้อยเท่ากับทางวิ่งที่ใช้ทางขับนั้น ทั้งนี้ สนามบินต้องพิจารณา 
ด้วยว่าทางขับต้องรองรับการจราจรที่หนาแน่นมากกว่า ซึ่งเป็นผลจากการเคลื่อนตัวช้าของอากาศยานและการจอด
อยู่กับที่ของอากาศยานที่ทำให้เกิดความเค้นต่อทางขับมากกว่าทางวิ่งที่ใช้ทางขับนั้น 
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๘. พื้นผิวของทางขับ 

 ข้อ ๑๙๔  พ้ืนผิวของทางขับต้องปราศจากความไม่สม่ำเสมอท่ีอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง 
ของอากาศยาน 

 ข้อ ๑๙๕  พื้นผิวของทางขับที่มีผิวจราจร ต้องก่อสร้างหรือเสริมพื้นผิวใหม่ให้มีคุณลักษณะด้าน    
ความเสียดทานของพ้ืนผิวที่เพียงพอในกรณีท่ีทางขับอยู่ในสภาพที่เปียก 
 

๙. ทางขับออกด่วน (Rapid Exit Taxiways) 

 ข้อ ๑๙๖  ข้อกำหนดเฉพาะของทางขับออกด่วนให้เป็นไปตามข้อ ๑๙๗ ถึงข้อ ๒๐๐ และรูปที่ ๑๒ 
ทั้งนี้ข้อกำหนดทั่วไปที่ใช้กับทางขับให้นำมาใช้กับทางขับออกด่วนด้วย 
 

รูปที ่๑๒ ทางขับออกด่วน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ข้อ ๑๙๗  ทางขับออกด่วนต้องออกแบบให้มีรัศมีความโค้งสำหรับเลี้ยว (Radius of Turn-off Curve) 
อย่างน้อยท่ีสุดดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ๕๕๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ 
      (๒)  ๒๗๕ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ 
      ทางขับออกด่วนตามวรรคหนึ่ง ให้มีไว้เพื่อทำให้อากาศยานสามารถใช้ความเร็วออกจาก
ทางวิ่งภายใต้สภาพทางวิ่งที่เปียกได้ด้วยความเร็ว ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ๙๓ กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ ๕๐ น็อต สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ 
      (๒)  ๖๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ ๓๕ น็อต สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ 

 ข้อ ๑๙๘  รัศมีของพื้นที่ขอบทาง (Fillet) ที่อยู่ภายในความโค้งของทางขับออกด่วนต้องเพียงพอที่จะ
ทำให้คอทางขับ (Taxiway Throat) ขยายกว้างขึ้น เพื่อการรับรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าเป็นทางเข้าแล้วเลี้ยวออก 
(Turn-off) ไปสู่ทางขับ 

 ข้อ ๑๙๙  ทางขับออกด่วนต้องมีระยะทางที่เป็นทางตรงหลังจากโค้งสำหรับเลี้ยว (Turn-off Curve) 
ที่เพียงพอสำหรับการขับออกของอากาศยานจนสามารถหยุดสนิทได้ก่อนตำแหน่งการตัดกันของทางขับ 
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 ข้อ ๒๐๐  มุมที่ตัดกันของทางขับออกด่วนกับทางวิ่ง ต้องไม่เกิน ๔๕ องศา และต้องไม่น้อยกว่า ๒๕ 
องศา ทั้งนี ้ควรอยู่ที ่๓๐ องศา 
 

๑๐. ทางขับบนสะพาน (Taxiways on Bridges) 

 ข้อ ๒๐๑  ทางขับบนสะพานส่วนที่รองรับอากาศยานเมื่อวัดในแนวตั้งฉากกับเส้นกึ่งกลางทางขับต้องมี
ความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับส่วนที่มีการปรับระดับ  เว้นแต่จะมีวิธีการ       
ที่พิสูจน์แล้วว่า ความกว้างที่น้อยกว่านั้นจะไม่เป็นอันตรายต่ออากาศยานที่จะใช้ทางขับนั้น 

 ข้อ ๒๐๒  ทางขับที่เป็นสะพานต้องออกแบบให้ยานพาหนะดับเพลิงและกู้ภัยสามารถเข้าทำการ
ช่วยเหลือได้ทั้งสองทิศทางภายในระยะเวลาตอบสนองที่กำหนด (Specified Response Time) สำหรับอากาศยาน 
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะใช้ทางขับที่เป็นสะพานนั้น 
     ในกรณีที่เครื่องยนต์ของอากาศยานยื่นออกนอกโครงสร้างสะพาน อาจต้องมีการป้องกัน
พ้ืนที่ติดกันบริเวณใต้เครื่องยนต์จากกระแสไอพ่นจากเครื่องยนต์เจ็ตด้วย 

 ข้อ ๒๐๓  สนามบินต้องสร้างสะพานบนส่วนที่เป็นทางตรงของทางขับโดยบริเวณปลายสะพานทั้งสองด้าน 
ต้องเป็นส่วนที่เป็นทางตรงเพ่ือให้ง่ายต่อการวางแนวลำตัวของอากาศยานที่ขับเคลื่อนเข้ามายังสะพานนั้น 
 

ส่วนที่ ๑๐ 
ไหล่ทางขับ (Taxiways Shoulders) 

 ข้อ ๒๐๔  ทางขับส่วนที่เป็นทางตรงสำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น C D E หรือ F ต้องมีไหล่ทางขับ 
ซึ่งต่อขยายออกจากทางขับแต่ละด้านในลักษณะสมมาตรกัน เพ่ือให้ทางขับและไหล่ทางขับดังกล่าวมีความกว้าง 
ในส่วนที่เป็นทางตรงรวมกันไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ๔๔ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น F 
      (๒)  ๓๘ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น E 
      (๓)  ๓๔ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น D 
      (๔)  ๒๕ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น C 
      ในส่วนโค้งของทางขับและบริเวณจุดเชื่อมต่อหรือจุดตัดที่ได้มีการเพ่ิมผิวพ้ืนจราจร ความกว้าง 
ของไหล่ทางขับ ต้องไม่น้อยกว่าความกว้างของไหล่ทางขับในส่วนที่เป็นทางตรงที่อยู่ติดกัน 

  ข้อ ๒๐๕  ในกรณีที่ทางขับมีไว้สำหรับการใช้งานของอากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์กังหันก๊าซ (Turbine-
engine) พื้นผิวของไหล่ทางขับต้องสามารถต้านทานการหลุดร่อน (Erosion) และกรณีที่เครื่องยนต์ของอากาศยาน 
ดูดวัสดุที่อยู่บนพ้ืนผิว (Ingestion) 
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ส่วนที่ ๑๑ 
พื้นที่ปลอดภัยรอบทางขบั (Taxiways Strips) 

 

๑. บททั่วไป 

 ข้อ ๒๐๖  ทางขับต้องล้อมรอบด้วยพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ เว้นแต่เป็นทางขับที่เข้าสู่หลุมจอด
อากาศยาน (Aircraft Stand Taxilane) 
 

๒. ความกว้างของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ 

 ข้อ ๒๐๗  พื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับต้องต่อขยายออกจากทางขับแต่ละด้านของเส้นกึ่งกลางทางขับ  
ในลักษณะสมมาตรกัน ตลอดความยาวของทางขับ โดยมีระยะทางจากเส้นกึ่งกลางทางขับอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ๑๕.๕ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น A 
      (๒)  ๒๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น B 
      (๓)  ๒๖ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น C 
      (๔)  ๓๗ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น D 
      (๕)  ๔๓.๕ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น E 
      (๖)  ๕๑ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น F 
 

๓. วัตถุในพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางขับ 

 ข้อ ๒๐๘  พ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางขับต้องเป็นพ้ืนที่โล่งปราศจากวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน
ที่กำลังขับเคลื่อน 

 ข้อ ๒๐๙  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออากาศยานกรณีที่วิ่งออกนอกทางขับ สนามบินต้อง
คำนึงถึงตำแหน่งและการออกแบบระบบระบายน้ำของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ  ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการ
ออกแบบฝาปิดระบบระบายน้ำที่เหมาะสม 

 ข้อ ๒๑๐  หากในพื้นที ่ปลอดภัยรอบทางขับมีรางระบายน้ำแบบเปิดหรือแบบมีฝาปิดสนามบิน       
ต้องมั่นใจว่าโครงสร้างของรางระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ยื่นเหนือพ้ืนดินโดยรอบเพ่ือไม่ให้เป็นสิ่งกีดขวาง ทั้งนี้ หากมี
ความจำเป็นต้องมีการระบายน้ำที่เหมาะสม  สนามบินอาจจัดให้มีรางระบายน้ำแบบเปิดโล่งบริเวณพื้นที่ที่ไม่ต้อง 
ปรับระดับ (Non-graded) ที่อยู่ในพื้นท่ีปลอดภัยรอบทางขับได้ แต่ต้องวางตำแหน่งของรางระบายน้ำให้อยู่ห่าง
จากทางขับให้มากท่ีสุดเท่าที่จะทำได้ 

 ข้อ ๒๑๑  สนามบินต้องคำนึงถึงการออกแบบและบำรุงรักษารางระบายน้ำแบบเปิดเพื่อป้องกัน    
การดึงดูดสัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์จำพวกนก ที่อาจเข้ามาอยู่ในบริเวณพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ หากมี 
ความจำเป็น สนามบินอาจใช้ตาข่ายในการปิดรางระบายน้ำหรือขึงเส้นลวด โดยเว้นระยะห่างที่เหมาะสม 
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๔. การปรับระดับความลาดชันของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ 

 ข้อ ๒๑๒  สนามบินต้องมีการปรับระดับความลาดชันส่วนที่อยู่ตรงกลางของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางขับ
โดยมีระยะห่างจากเส้นกึ่งกลางทางขับเป็นระยะทางไม่น้อยกว่าระยะทาง ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ๑๐.๒๕ เมตร ในกรณีท่ีมีระยะห่างระหว่างล้อหลักด้านนอกทั้งสองข้าง น้อยกว่า ๔.๕ เมตร 
      (๒)  ๑๑ เมตร ในกรณีที่มีระยะห่างระหว่างล้อหลักด้านนอกทั้งสองข้าง ตั้งแต่ ๔.๕ เมตร 
ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๖ เมตร 
      (๓)  ๑๒.๕ เมตร ในกรณีที่มีระยะห่างระหว่างล้อหลักด้านนอกทั้งสองข้าง ตั้งแต่ ๖ เมตร 
ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๙ เมตร 
      (๔)  ๑๘.๕ เมตร ในกรณีที่มีระยะห่างระหว่างล้อหลักด้านนอกทั้งสองข้าง ตั้งแต่ ๙ เมตร   
ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๕ เมตร และสำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น D 
      (๕)  ๑๙ เมตร ในกรณีที่ระยะห่างระหว่างล้อหลักด้านนอกทั้งสองข้าง ตั้งแต่ ๙ เมตร    
ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๕ เมตร และสำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น E 
      (๖)  ๒๒ เมตร ในกรณีที่ระยะห่างระหว่างล้อหลักด้านนอกทั้งสองข้าง ตั้งแต่ ๙ เมตร    
ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๕ เมตร และสำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น F 
 

๕. ความลาดชันของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางขับ 

 ข้อ ๒๑๓  พ้ืนผิวของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางขับต้องมีความต่อเนื่องจากขอบของทางขับหรือไหล่ทางขับ 
(ถ้ามี) และส่วนที่มีการปรับระดับความลาดชันต้องมีความลาดชันตามขวางในทิศทางข้ึนไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ร้อยละ ๒.๕ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น C D E หรือ F 
      (๒)  ร้อยละ ๓ สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวอักษรเป็น A หรือ B 
      ความลาดชันตามขวางในทิศทางขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้วัดโดยการเทียบกับความลาดชันตามขวาง 
ของพื้นผิวทางขับที่อยู่ติดกันและไม่ใช่เทียบกับพื้นผิวแนวระดับ (Horizontal)  สำหรับความลาดชันตามขวาง
ในทิศทางลงต้องไม่เกินร้อยละ ๕ เมื่อวัดโดยการเทียบกับพ้ืนผิวแนวระดับ 

 ข้อ ๒๑๔  ความลาดชันตามขวางของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางขับไม่ว่าส่วนใดนอกเหนือจากส่วนที่ต้องมี
การปรับระดับพื้นที่ส่วนนั้น ต้องมีความลาดชันในทิศทางขึ้นหรือลงไม่เกินร้อยละ ๕ เมื่อวัดในทิศทางออกจาก
ทางขับ 

 ข้อ ๒๑๕  หากมีความจำเป็นต้องมีการระบายน้ำที่เหมาะสม สนามบินอาจจัดให้มีรางระบายน้ำ     
แบบเปิดโล่งบริเวณพื้นที่ที ่ไม่ต้องปรับระดับ (Non-graded) ที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับได้ แต่ต้อง     
วางตำแหน่งของรางระบายน้ำให้อยู่ห่างจากทางขับให้มากท่ีสุดเท่าที่จะทำได้ 
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 ข้อ ๒๑๖  วิธีปฏิบัติของการดับเพลิงและกู้ภัยของสนามบินต้องคำนึงถึงตำแหน่งของรางระบายน้ำ
แบบเปิดโล่งบริเวณพื้นที่ที่ไม่ต้องปรับระดับที่อยู่ ในพื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าถึงพื้นที่
เป็นไปตามกระบวนการดับเพลิงและกู้ภัยของสนามบิน 

ส่วนที่ ๑๒ 
ทางขับและเส้นทางขับของเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Taxiways and Taxi-Routes) 

๑. ทางขับภาคพ้ืนและเส้นทางขับภาคพื้น (Helicopter Ground Taxiways and Ground 
Taxi-Routes) 

 ข้อ ๒๑๗  ข้อกำหนดในส่วนนี้กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในกรณีที่มีการ
ขับเคลื่อนพร้อมกันของเฮลิคอปเตอร์ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความเร็วลมอันเกิดจากกระแสอากาศที่พัดลงจากปีกหมุน 
ร่วมด้วย 

 ข้อ ๒๑๘  ทางขับภาคพื้นของเฮลิคอปเตอร์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าสองเท่าของฐานโครงสร้าง
เฮลิคอปเตอร์ท่ีสัมผัสพื้น (Undercarriage) ที่มีความกว้างมากที่สุดที่จะใช้งานทางขับนั้น 

 ข้อ ๒๑๙  ทางขับภาคพ้ืนต้องมีความลาดชันตามยาวไม่เกินร้อยละ ๓ 

 ข้อ ๒๒๐  ทางขับภาคพ้ืนต้องเป็นพื้นที่รองรับน้ำหนักบรรทุกสถิต (Static Load-bearing) ซึ่งสามารถ
รองรับการจราจรของเฮลิคอปเตอร์ท่ีจะใช้งานทางขับนั้น 

 ข้อ ๒๒๑  ทางขับภาคพ้ืนต้องอยู่ในแนวกึ่งกลางของเส้นทางขับภาคพ้ืน 

 ข้อ ๒๒๒  เส้นทางขับภาคพ้ืนตามข้อ ๒๒๑ ต้องขยายออกไปด้านข้างจากเส้นกึ่งกลางทางขับแต่ละด้าน 
ในลักษณะสมมาตรกันเป็นระยะทางไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของความกว้างของเฮลิคอปเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะ 
ใช้งานเส้นทางขับดังกล่าว 

 ข้อ ๒๒๓  สนามบินต้องไม่มีวัตถุใด ๆ อยู่บนเส้นทางขับภาคพื้นเว้นแต่วัตถุแตกหักง่าย ซึ่งจำเป็นต้อง
อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

 ข้อ ๒๒๔  ทางขับภาคพื้นและเส้นทางขับภาคพื้นต้องมีความลาดชันตามขวาง เพื่อให้ระบายน้ำได้
อย่างรวดเร็ว แต่ทั้งนี้ ต้องมีความลาดชันไม่เกินร้อยละ ๒ 

 ข้อ ๒๒๕  พ้ืนผิวของเส้นทางขับภาคพ้ืนต้องต้านทานต่อกระแสอากาศที่พัดลงจากปีกหมุน 

๒. ทางขับและเส้นทางขับในอากาศ (Helicopter Air Taxiways and Air Taxi-Routes) 

 ข้อ ๒๒๖  สนามบินต้องจัดให้มีทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการเคลื่อนที่ของ
เฮลิคอปเตอร์เหนือพื้นผิวซึ่งมีความสูงเหมาะสมกับการเกิดปรากฏการณ์เบาะอากาศ (Ground Effect) และ    
มีความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่เกิน ๓๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ ๒๐ น็อต 

 ข้อ ๒๒๗  ทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอร์ต้องมีความกว้างอย่างน้อยสามเท่าของฐานโครงสร้าง
เฮลิคอปเตอร์ท่ีสัมผัสพื้นที่มีความกว้างมากท่ีสุดที่จะใช้งานทางขับนั้น 
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 ข้อ ๒๒๘  พื้นผิวของทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอร์ต้องเป็นพื้นที่รองรับน้ำหนักบรรทุกจลน์
(Dynamic Load-bearing) 

 ข้อ ๒๒๙  พื้นผิวของทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอร์ต้องมีค่าความลาดชันตามขวางไม่เกินร้อยละ ๒ 
และความลาดชันตามยาวไม่เกินร้อยละ ๗ ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใด ค่าความลาดชันดังกล่าวต้องไม่เกินขีดจำกัด  
ความลาดชันในการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ท่ีจะใช้งานทางขับดังกล่าว 

 ข้อ ๒๓๐  ทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอร์ต้องอยู่ในแนวกึ่งกลางของเส้นทางขับในอากาศ 

 ข้อ ๒๓๑  เส้นทางขับในอากาศตามข้อ ๒๓๐ ต้องขยายออกไปด้านข้างจากเส้นกึ่งกลางทางขับแต่ละด้าน 
ในลักษณะสมมาตรกันเป็นระยะทางไม่น้อยกว่าของความกว้างของเฮลิคอปเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะใช้งาน
เส้นทางขับดังกล่าว 

 ข้อ ๒๓๒  สนามบินต้องไม่มีวัตถุใด ๆ อยู่บนทางขับในอากาศของเฮลิคอปเตอร์เว้นแต่วัตถุแตกหักง่าย
ซึ่งจำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

 ข้อ ๒๓๓  พ้ืนผิวของเส้นทางขับในอากาศต้องต้านทานต่อกระแสอากาศที่พัดลงจากปีกหมุน 

 ข้อ ๒๓๔  พ้ืนผิวของเส้นทางขับในอากาศต้องทำให้เกิดปรากฏการณ์เบาะอากาศได้ 
 

ส่วนที่ ๑๓ 
ลานหยุดคอย ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง 

ตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ และตำแหน่งหยุดคอยบนถนน 
(Holding Bays, Runway-Holding Positions, 

Intermediate Holding Positions, and Road-Holding Positions) 
 

๑. บททั่วไป 

 ข้อ ๒๓๕ สนามบินที่มีความหนาแน่นของการจราจรในเขตสนามบินปานกลางหรือมาก ต้องมีลานหยุดคอย 

  ข้อ ๒๓๖ สนามบินต้องจัดให้มีตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  บนทางขับ ณ บริเวณจุดตัดของทางขับกับทางวิ่ง และ  
      (๒)  บนทางวิ่ง ณ บริเวณทางวิ่งหนึ่งตัดกับอีกทางวิ่งหนึ่ง ในกรณีที่ทางวิ่งแรกเป็นส่วน
หนึ่งของเส้นทางมาตรฐานในการขับเคลื่อน 

 ข้อ ๒๓๗ ทางขับต้องมีตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง ถ้าตำแหน่งหรือแนวของทางขับนั้น อาจทำให้
อากาศยานหรือยานพาหนะที ่กำลังขับเคลื ่อนอยู่  ล่วงล้ำเข้าไปในพื ้นผิวจำกัดสิ ่งกีดขวาง หรือรบกวน          
การปฏิบัติการของเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องช่วยวิทยุในการเดินอากาศ  
(Radio Navigation Aids)  
 ข้อ ๒๓๘ สนามบินอาจกำหนดให้มีตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ ณ จุดใด ๆ ที่ไม่ใช่ตำแหน่งหยุดคอย
เข้าทางวิ่ง 
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 ข้อ ๒๓๙  สนามบินต้องกำหนดตำแหน่งหยุดคอยบนถนน ณ จุดตัดระหว่างถนนกับทางวิ่งหรือทางขับ 
 

๒. ตำแหน่ง 

 ข้อ ๒๔๐  ระยะห่างระหว่างลานหยุดคอย ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งที่อยู่บริ เวณจุดตัดของทางขับ
หรือทางวิ่งหรือตำแหน่งหยุดคอยบนถนนกับเส้นกึ่งกลางทางวิ่งต้องมีระยะห่างอย่างน้อยที่สุด ตามที่กำหนดไว้
ในตารางที่ ๑๒ ทั้งนี้ ในกรณีทางวิ่งแบบพรีซิชั่น ตำแหน่งหยุดคอยต้องไม่ทำให้อากาศยานหรือยานพาหนะ    
ที ่กำลังหยุดคอยอยู ่นั ้นรบกวนการปฏิบัติการของเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภท
เครื่องช่วยวิทยุในการเดินอากาศ 
 

ตารางท่ี ๑๒  ระยะห่างระหว่างลานหยุดคอย ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางว่ิงท่ีอยู่บริเวณจุดตัด 
ของทางขับหรือทางว่ิงหรือตำแหน่งหยุดคอยบนถนนกับเส้นกึ่งกลางทางว่ิง 
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 ข้อ ๒๔๑  ในระดับความสูงเกิน ๗๐๐ เมตร (๒,๓๐๐ ฟุต) สำหรับทางวิ่งแบบพรีซิชั่น ที่มีรหัสตัวเลข
เป็น ๔ ระยะห่าง ๙๐ เมตร ที่ระบุไว้ในตารางที ่๑๒ ต้องเพ่ิมข้ึนให้มีระยะห่าง ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  กรณีระดับความสูงไม่เกิน ๒,๐๐๐ เมตร (๖,๖๐๐ ฟุต) ให้เพิ่มระยะห่าง ๑ เมตร 
สำหรับทุกระดับความสูง ๑๐๐ เมตร (๓๓๐ ฟุต) ของส่วนที่เกิน ๗๐๐ เมตร (๒,๓๐๐ ฟุต)  
      (๒)  กรณีระดับความสูงเกิน ๒,๐๐๐ เมตร (๖,๖๐๐ ฟุต) แต่ไม่เกิน ๔,๐๐๐ เมตร 
(๑๓,๓๒๐ ฟุต) ให้เพิ่มระยะห่าง ๑๓ เมตร บวกกับ ๑.๕ เมตร สำหรับทุกระดับความสูง ๑๐๐ เมตร (๓๓๐ ฟุต)  
ของส่วนที่เกิน ๒,๐๐๐ เมตร (๖,๖๐๐ ฟุต)  
      (๓)  กรณีระดับความสูงเกิน ๔,๐๐๐ เมตร (๑๓,๓๒๐ ฟุต) จนถึง ๕,๐๐๐ เมตร (๑๖,๖๕๐ ฟุต) 
ให้เพิ่มระยะห่าง ๔๓ เมตร บวกกับ ๒ เมตร สำหรับทุกระดับความสูง ๑๐๐ เมตร (๓๓๐ ฟุต) ของส่วนที่เกิน 
๔,๐๐๐ เมตร (๑๓,๓๒๐ ฟุต)  

 ข้อ ๒๔๒  ถ้าตำแหน่งลานหยุดคอย ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งหรือตำแหน่งหยุดคอยบนถนน สำหรับ 
ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๔ อยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับหัวทางวิ่ง ระยะห่างต้องเพ่ิมขึ้นอีก ๕ เมตร 
สำหรับทุกระดับความสูง ๑ เมตร ที่ลานหรือตำแหน่งดังกล่าวมีระดับสูงกว่าหัวทางวิ่ง จากระยะห่าง ๙๐ เมตร 
หรือ ๑๐๗.๕ เมตร แล้วแต่กรณี ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ ๑๒ 

 ข้อ ๒๔๓  ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งตามข้อ ๒๓๗ จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทำให้อากาศยาน หรือ
ยานพาหนะที่กำลังหยุดคอยอยู่นั้น ล่วงล้ำเข้าไปในเขตปลอดสิ่งกีดขวาง พื้นผิวแนวร่อน  พื้นผิวไต่ระดับ หรือ
พ้ืนที่วิกฤตหรืออ่อนไหวของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Landing System : ILS) 
หรือรบกวนการปฏิบัติการของเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องช่วยวิทยุในการ
เดินอากาศ  
 

ส่วนที่ ๑๔ 
ลานจอดอากาศยาน (Aprons) 

 

๑. บททั่วไป 

 ข้อ ๒๔๔  สนามบินต้องมีลานจอดอากาศยาน ในกรณีท่ีมีความจำเป็นสำหรับการขึ้นและลงจากอากาศยาน 
ของผู้โดยสาร การขนถ่ายสินค้าหรือไปรษณียภัณฑ์ และสำหรับการให้บริการอากาศยาน โดยไม่ทำให้เกิดการ
รบกวนการจราจรของสนามบิน  
 

๒. ขนาดของลานจอดอากาศยาน 

 ข้อ ๒๔๕  พื้นที่ทั้งหมดของลานจอดอากาศยานต้องเพียงพอเพื่อให้การจัดการจราจรของสนามบิน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การจราจรของสนามบินนั้น มีความหนาแน่นสูงสุด 



 
            คู่มือกองทัพอากาศ เรื่อง หลักเกณฑม์าตรฐานสนามบิน                                                   AFM 03 - 014 

แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๕๔ 

๓. ความแข็งแรงของลานจอดอากาศยาน 

 ข้อ ๒๔๖  ลานจอดอากาศยานทุกส่วนต้องสามารถรองรับการจราจรของอากาศยานที่จะใช้งานได้  
ทั้งนี ้ต้องพิจารณาด้วยว่า ลานจอดอากาศยานบางส่วนต้องรองรับการจราจรที่มีความหนาแน่นมากกว่า ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเคลื่อนตัวช้าหรือการจอดนิ่งของอากาศยานอันทำให้เกิดความเค้น (Stress) มากกว่าทางวิ่ง 
 

๔. ความลาดชันของลานจอดอากาศยาน 

 ข้อ ๒๔๗  ความลาดชันของลานจอดอากาศยาน ซึ่งรวมถึงทางขับที่เข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Aircraft 
Stand Taxilane) ต้องเพียงพอที่จะป้องกันมิให้เกิดการสะสมของน้ำบนพื้นผิวของลานจอดอากาศยาน        
โดยต้องรักษาระดับเท่าที่จะเอ้ือต่อการระบายน้ำ 

 ข้อ ๒๔๘  ในบริเวณหลุมจอดอากาศยาน (Aircraft Stand) ต้องมีความลาดชันสูงสุด ไม่เกินร้อยละ ๑ 
 

๕. ระยะห่างในหลุมจอดอากาศยาน 

 ข้อ ๒๔๙  หลุมจอดอากาศยานต้องจัดให้มีระยะห่างระหว่างอากาศยานที่เคลื่อนที่เข้าหรือออกจาก
หลุมจอดอากาศยานกับอาคารที่อยู่ติดกัน อากาศยานในหลุมจอด อากาศยานอื่น และวัตถุอื่นใดที่อยู่ติดกัน 
โดยต้องมีระยะห่างอย่างน้อยท่ีสุด ตามตารางท่ี ๑๓ 
 

ตารางท่ี ๑๓  ระยะห่างระหว่างอากาศยานที่ใช้หลุมจอดอากาศยานกับอาคารที่อยู่ติดกัน 
หรืออากาศยานในหลุมจอดอากาศยานอื่นและวัตถุอ่ืนใดที่อยู่ติดกัน 

 
 
 ข้อ ๒๕๐  ในพ้ืนที่ลานจอดอากาศยาน สนามบินต้องพิจารณาถึงการจัดสรรพ้ืนที่ที่จะใช้เป็นถนน และ
พ้ืนที่จัดเก็บยานพาหนะ และอุปกรณ์ภาคพ้ืนด้วย  
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๖. หลุมจอดเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Stands) 

 ข้อ ๒๕๑  หลุมจอดเฮลิคอปเตอร์ต้องมีความลาดชันไม่ว่าในทิศทางใด ไม่เกินร้อยละ ๒  

 ข้อ ๒๕๒  หลุมจอดเฮลิคอปเตอร์ต้องมีขนาดเพียงพอที่จะวาดวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง อย่างน้อย 
๑.๒ เท่า (1.2 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะใช้งานหลุมจอดนั้น  

 ข้อ ๒๕๓  ในกรณีที่มีการใช้หลุมจอดเฮลิคอปเตอร์ในการขับผ่าน ขนาดของหลุมจอดและพื้นที่
คุ้มครองที่เก่ียวข้อง ต้องมีความกว้างอย่างน้อยเท่ากับความกว้างของเส้นทางขับนั้น  

 ข้อ ๒๕๔  ในกรณีที่มีการใช้หลุมจอดเฮลิคอปเตอร์ในการเลี้ยว ขนาดของหลุมจอดและพื้นที่คุ้มครอง
ต้องไม่น้อยกว่า ๒ เท่า (2 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะใช้งานหลุมจอดนั้น  

 ข้อ ๒๕๕  เมื่อมีการใช้หลุมจอดเฮลิคอปเตอร์ในการเลี้ยว หลุมจอดเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าว ต้อง
ล้อมรอบด้วยพื้นที่คุ ้มครองที่ขยายออกจากขอบของหลุมจอดเป็นระยะทาง  ๐.๔ เท่า (0.4 D) ของขนาด
เฮลิคอปเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะใช้งานหลุมจอดนั้น  

 ข้อ ๒๕๖  ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติการพร้อมกัน พ้ืนที่คุ้มครองของหลุมจอดเฮลิคอปเตอร์ และเส้นทางขับ 
ที่เก่ียวข้องต้องไม่ทับซ้อนกัน 

 ข้อ ๒๕๗  ในกรณีท่ีไม่มีการปฏิบัติการพร้อมกัน พ้ืนที่คุ้มครองของหลุมจอดเฮลิคอปเตอร์ และเส้นทางขับ 
ที่เก่ียวข้องอาจทับซ้อนกันได้ 

 ข้อ ๒๕๘  ในกรณีเฮลิคอปเตอร์ที่มีล้อจะใช้งานในการขับภาคพื้น ขนาดของหลุมจอดเฮลิคอปเตอร์
ต้องพิจารณาถึงรัศมีวิ่งเลี้ยวต่ำสุดของเฮลิคอปเตอร์ที่จะใช้งานหลุมจอดนั้น  

  ข้อ ๒๕๙  หลุมจอดเฮลิคอปเตอร์และพื้นที่คุ้มครองที่เกี่ยวข้องซึ่งจะใช้ งานสำหรับการขับในอากาศ 
ต้องทำให้เกิดปรากฏการณ์เบาะอากาศได้ 

 ข้อ ๒๖๐  สนามบินต้องไม่มีวัตถุติดตรึงใด ๆ อยู่บนหลุมจอดเฮลิคอปเตอร์และพ้ืนที่คุ้มครองที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ ๒๖๑  พื้นที่ส่วนกลางของหลุมจอดเฮลิคอปเตอร์ต้องสามารถรองรับการจราจรของเฮลิคอปเตอร์ 
ที่จะใช้งานหลุมจอดดังกล่าวได้ ทั้งนี ้ต้องมีบริเวณพ้ืนที่รองรับน้ำหนักบรรทุกสถิตที่มีขนาดดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๘๓ เท่า (0.83 D) ของขนาดเฮลิคอปเตอร์             
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่จะใช้งานหลุมจอดนั้น  
      (๒)  มีความกว้างเท่ากับทางขับภาคพ้ืน ในกรณีท่ีมีการใช้หลุมจอดเฮลิคอปเตอร์ในการขับผ่าน 
ภาคพ้ืน (Ground Taxi-through)  

 ข้อ ๒๖๒  พื้นที่ส่วนกลางของหลุมจอดเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีไว้เฉพาะสำหรับการขับภาคพื้น ต้องเป็น
พ้ืนที่รองรับน้ำหนักบรรทุกสถิต  

 ข้อ ๒๖๓  พ้ืนที่ส่วนกลางของหลุมจอดเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีไว้สำหรับการขับในอากาศด้วย ต้องเป็นพ้ืนที่
รองรับน้ำหนักบรรทุกจลน์ 

 ข้อ ๒๖๔  ในกรณีที่มีการใช้หลุมจอดในการเลี้ยวบนพื้น ขนาดของพื้นที่ส่วนกลางอาจจำเป็นต้องเพ่ิม
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
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ส่วนที่ ๑๕ 
ลานจอดอากาศยานที่แยกออกมา (Isolated Aircraft Parking Position) 

 ข้อ ๒๖๕  สนามบินต้องกำหนดให้มีลานจอดอากาศยานหรือตำแหน่งจอดอากาศยานที่แยกออกมา
ต่างหาก หรือแจ้งให้หอควบคุมการจราจรทางอากาศทราบถึงพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจอดอากาศยาน ซึ่งทราบ
หรือเชื่อว่าอาจตกเป็นเป้าหมายของการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือสำหรับกรณีที่จำเป็นต้องแยก
อากาศยานออกมาจากกิจกรรมตามปกติของสนามบินด้วยเหตุผลอย่างอ่ืน 

 ข้อ ๒๖๖  ตำแหน่งลานจอดอากาศยานที่แยกออกมา ต้องอยู่ห่างจากตำแหน่งลานจอดอากาศยานอ่ืน 
อาคารหรือพื้นที่สาธารณะให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องมีระยะไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร 
ทั้งนี้ ต้องมั่นใจว่าตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้อยู่เหนือสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่อยู่ใต้พ้ืนดิน เช่น คลังน้ำมัน หรือเชื้อเพลิง 
ที่ใช้ในการบิน สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล/สื่อสาร  

 ข้อ ๒๖๗  ในการกำหนดตำแหน่งลานจอดอากาศยานที่แยกออกมา สนามบินต้องคำนึงถึงการรักษา
ความปลอดภัยรวมถึงการเข้าถึงอากาศยานที่จอดอยู่ ไฟสองสว่าง การควบคุม หรือการปิดบังการมองเห็นจาก
พ้ืนที่สาธารณะและระยะทางจากแนวเขตสนามบินด้วย 
 

ส่วนที่ ๑๖ 
พื้นที่ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนเข็มทิศ (Compass Swing Area) 

 ข้อ ๒๖๘  ในกรณีท่ีสนามบินมีการบำรุงรักษาอากาศยาน และในการบำรุงรักษาอากาศยานนั้น มีความ 
ต้องการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนเข็มทิศ สนามบินต้องกำหนดพื้นที่ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของ
เข็มทิศภายในสนามบิน โดยพื้นที่ดังกล่าวต้องมีความเหมาะสม สำหรับการขับเคลื่อนของอากาศยาน และต้อง
เป็นพื้นที่ที่ปราศจากการรบกวนทางแม่เหล็กหรือมีจำนวนความผิดปกติจากแม่เหล็กค่าความเข็มต่ำ (Low 
Intensity Stable Magnetic Anomalies) เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ความผิดปกติดังกล่าวอาจเกิดจากถังเก็บโลหะ 
ที่อยู่ใต้พ้ืนดิน ท่อส่งต่าง ๆ โรงเก็บอากาศยานที่มีโครงสร้างเป็นโลหะบริเวณใกล้เคียง แนวรั้ว โครงสร้างคอนกรีต 
เสริมแรง และสายไฟฟ้า  
 

ส่วนที่ ๑๗ 
พื้นที่ทดสอบเคร่ืองยนต์อากาศยาน (Engine Test-Run Area) 

 ข้อ ๒๖๙  ในกรณีท่ีสนามบินมีการบำรุงรักษาอากาศยาน และในการบำรุงรักษาอากาศยานนั้น มีความ 
ต้องการทดสอบเครื่องยนต์อากาศยาน สนามบินต้องกำหนดพื้นที่ทดสอบเครื่องยนต์อากาศยาน และจัดให้มี  
สิ่งอำนวยความสะดวกท่ีใช้ในการทดสอบเครื่องยนต์ดังกล่าว เพ่ือลดกระแสไอพ่นและเสียงที่เกิดจากการทดสอบ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบสนามบิน ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่จัดให้มีการบำรุงรักษา
อากาศยาน ซึ่งห่างจากลานจอดอากาศยานที่มีการให้บริการผู้โดยสาร และไม่เป็นการรบกวนการปฏิบัติการบิน
ของอากาศยาน 
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หมวด ๔ 
สิ่งกีดขวาง (Obstacles) 

 
 ข้อ ๒๗๐  เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้การปฏิบัติการของอากาศยานเป็นไปอย่างปลอดภัยและ
ป้องกันไม่ให้สนามบินต้องหยุดดำเนินการจากการขยายตัวของสิ่งกีดขวางโดยรอบสนามบิน สนามบินต้องมี
พ้ืนผิวจำกัดสิ่งกีดขวางที่กำหนดขอบเขตของวัตถุที่ยื่นไปในห้วงอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรูปที่ ๑๓ 

 ข้อ ๒๗๑  สนามบินต้องรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางในพื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง
ตามความในหมวดนี้ 

 ข้อ ๒๗๒  ภายในพื้นที่ 2d นอกพื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวางตามข้อ ๒๗๑ ให้สนามบินรับผิดชอบในความ
ปลอดภัยของอากาศยานด้วยการตรวจตรา (Monitor) และต้องดำเนินการจัดให้มีกระบวนการประสานงาน
เพ่ือไม่ให้มีสิ่งกีดขวางอ่ืนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน  
 

รูปที ่๑๓  พื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง 
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ส่วนที่ ๑ 
พื้นผิวจำกัดสิ่งกดีขวาง (Obstacle Limitation Surfaces) 

 ข้อ ๒๗๓  ในหมวดนี้ 
      “พื้นผิวรูปกรวย (Conical Surface)” หมายความว่า พื้นผิวที่ลาดเอียงขึ้นไปและขยายต่อ
จากแนวขอบของพ้ืนผิวแนวระดับชั้นใน  
      “พ้ืนผิวแนวระดับชั้นใน (Inner Horizontal Surface)” หมายความว่า พ้ืนผิวระนาบแนวนอน 
เหนือสนามบินและบริเวณโดยรอบสนามบิน  
      “พื้นผิวแนวร่อน (Approach Surface)” หมายความว่า ระนาบเอียงหรือการรวมกันของ
ระนาบ ซึ่งอยู่บริเวณก่อนถึงหัวทางวิ่ง โดยมีความลาดเอียงลงไปยังบริเวณหัวทางวิ่ง 
      “พื้นผิวแนวร่อนชั้นใน (Inner Approach Surface)” หมายความว่า ส่วนที่เป็นรูปทรง 
สี่เหลี่ยมมุมฉากของพ้ืนผิวแนวร่อนที่อยู่บริเวณก่อนและต่อกับหัวทางวิ่ง 
      “พ้ืนผิวลาดเอียง (Transitional Surface)” หมายความว่า พ้ืนผิวที่มีความซับซ้อนซึ่งอยู่ใน
บริเวณตลอดแนวด้านข้างของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strip) และด้านข้างบางส่วนของพ้ืนผิวแนวร่อน 
โดยมีความลาดเอียงข้ึนไปและขยายออก จนกระท้ังบรรจบกับพ้ืนผิวแนวระดับชั้นใน  
      “พื้นผิวลาดเอียงชั้นใน (Inner Transitional Surface)” หมายความว่า พื้นผิวที่มีลักษณะ 
คล้ายกับพ้ืนผิวลาดเอียงแต่อยู่ใกล้ทางวิ่งมากกว่า  
      “พ้ืนผิวบาล์คแลนดิ้ง (Balked Landing Surface)” หมายความว่า ระนาบเอียงที่อยู่     
เลยจากหัวทางวิ่งเข้ามาในทางวิ่งภายในระยะที่กำหนด ซึ่งขยายอยู่ระหว่างบริเวณพ้ืนผิวลาดเอียงชั้นใน  
      “พื้นผิวไต่ระดับ (Take-off Climb Surface)” หมายความว่า ระนาบเอียงหรือพื้นผิว      
ที่กำหนดอื่น ๆ ที่อยู่เลยจากปลายทางวิ่งหรือพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวาง  
 

๑. พื้นผิวรูปกรวย 

 ข้อ ๒๗๔  พ้ืนผิวรูปกรวยให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ขอบเขตของพ้ืนผิวรูปกรวย ต้องประกอบด้วย  
            (ก)  ขอบล่าง อยู่ในแนวเดียวกันกับแนวขอบของพ้ืนผิวแนวระดับชั้นใน และ  
            (ข)  ขอบบน อยู่ในตำแหน่งความสูงตามท่ีกำหนดเหนือพ้ืนผิวแนวระดับชั้นใน  
      (๒)  ความลาดเอียงของพื้นผิวรูปกรวยต้องวัดในระนาบแนวดังตั้งฉากกับแนวขอบของ
พ้ืนผิวแนวระดับชั้นใน  
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๒. พื้นผิวแนวระดับชั้นใน 

 ข้อ ๒๗๕  พ้ืนผิวแนวระดับชั้นใน ให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  รัศมีหรือขอบนอกของพื้นผิวแนวระดับชั้นใน ให้วัดจากจุดอ้างอิงสนามบินหรือจุดที่ 
กำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดขอบนอกของพื้นผิวแนวระดับ ทั้งนี้ รูปทรงของพื้นผิวแนวระดับชั้นใน 
ไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเป็นวงกลม 
      (๒)  ความสูงของพื้นผิวแนวระดับชั้นในต้องวัดเหนือค่าพื้นหลักฐานค่าระดับ (Elevation 
Datum) ที่กำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดความสูงของพ้ืนผิวแนวระดับชั้นใน ดังตัวอย่างตามรูปที่ ๑๔ 
 

รูปที ่๑๔  พื้นผิวแนวระดับช้ันในสำหรับทางวิ่งเดียว (สำหรับสนามบินที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๔) 

 
 

๓. พื้นผิวแนวร่อน 

 ข้อ ๒๗๖  พ้ืนผิวแนวร่อน ให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ขอบเขตของพ้ืนผิวแนวร่อน ต้องประกอบด้วย  
             (ก)  ขอบในที่มีความยาวตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๑๔ อยู่ในแนวอื่นและตั้งฉากกับ 
แนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่ต่อขยายออกไป และอยู่ในตำแหน่งก่อนถึงหัวทางวิ่ง โดยมีระยะห่างจากหัวทางวิ่ง 
ตามท่ีกำหนดไว้ในตารางที่ ๑๔ 
            (ข)  ด้านข้างสองด้านมีจุดเริ่มต้น ณ ปลายทั้งสองข้างของขอบในและผายออกจาก
แนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่ต่อขยายออกไปอย่างสม่ำเสมอตามอัตราที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๑๔ 
            (ค)  ขอบนอกขนานกับขอบใน และ  
            (ง)  ความใน (ก) (ข) และ (ค) อาจมีการแปรผันไป หากมีการใช้การบินลงแบบ
เบี่ยงเบนในแนวด้านข้าง (Lateral Offset Approach) หรือการบินลงแบบเบี่ยงเบน (Offset Approach) หรือ 
การบินลงแบบเป็นเส้นโค้ง โดยเฉพาะจุดเริ่มต้น ณ ปลายทั้งสองข้างของขอบในและผายออกจากแนวเส้นกึ่งกลาง 
ที่ต่อขยายออกไปของแนวเส้นทางบินบนพื้นของการบินลงแบบเบี่ยงเบนในแนวด้ านข้าง แบบเบี่ยงเบน หรือ
แบบเป็นเส้นโค้งอย่างสม่ำเสมอตามอัตราที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๑๔ 
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      (๒)  ค่าระดับของขอบในต้องเท่ากับค่าระดับของจุดกึ่งกลางของหัวทางวิ่ง 
      (๓)  ความลาดชันของพื้นผิวแนวร่อนต้องวัดในระนาบแนวดิ่งซึ่งผ่านเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 
และต้องต่อเนื่องผ่านเส้นกึ่งกลางของแนวเส้นทางบินบนพื้นของการบินลงแบบเบี่ยงเบนในแนวด้านข้าง หรือ
แบบเป็นเส้นโค้งด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรูปที่ ๑๕ 
 

รปูท่ี ๑๕  แนวร่อนชั้นใน แนวลาดเอียงชั้นใน และพื้นที่บาล์คแลนดิ้งของพื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง 

 
 
 

๔. พื้นผิวแนวร่อนช้ันใน 

 ข้อ ๒๗๗  พ้ืนผิวแนวร่อนชั้นใน ให้มีขอบเขตซึ่งประกอบด้วย  
      (๑)  ขอบในอยู่บริเวณเดียวกันกับขอบในของพ้ืนผิวแนวร่อนตามข้อ ๒๗๖ แต่มีขนาดความยาว 
ตามท่ีกำหนดไว้ในตารางที่ ๑๔ 
      (๒)  ด้านข้างสองด้าน มีจุดเริ่มต้น ณ ปลายทั้งสองข้างของขอบใน และขยายยาวขนานกันกับ
ระนาบแนวดิ่งที่ผ่านเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 
      (๓)  ขอบนอกขนานกับขอบใน  
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๕. พื้นผิวลาดเอียง 

 ข้อ ๒๗๘  พ้ืนผิวลาดเอียง ให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ขอบเขตของพ้ืนผิวลาดเอียง ประกอบด้วย  
            (ก)  ขอบล่าง เริ่มจากจุดตัดระหว่างด้านข้างของพื้นผิวแนวร่อนกับพื้นผิวแนวระดับ
ชั้นใน และขยายลงไปตามแนวขอบข้างของพ้ืนผิวแนวร่อนจนกระทั่งไปบรรจบกับขอบในของพ้ืนผิวแนวร่อน 
และจากจุดนี้ต่อเนื่องไปตามความยาวขอบของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งซึ่งขนานไปกับแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 
            (ข)  ขอบบน อยู่ในแนวระนาบของพ้ืนผิวแนวระดับชั้นใน  
      (๒)  ค่าระดับของจุดบนขอบล่าง  
            (ก)  ด้านที่อยู่ตามแนวขอบข้างของพ้ืนผิวแนวร่อนต้องมีค่าเท่ากับค่าระดับของพ้ืนผิว 
แนวร่อน ณ จุดนั้น และ  
            (ข)  ด้านที่อยู่ตามแนวขอบของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งต้องมีค่าเท่ากับค่าระดับของ
จุดบนเส้นกึ่งกลางของทางวิ่งหรือส่วนขยายของเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุด 
      เพื่อให้เป็นไปตาม (๒) (ข) พื้นผิวลาดเอียงตามแนวพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งต้องเป็นเส้นโค้ง 
หากโพรไฟล์ (Profile) ของทางวิ่งเป็นเส้นโค้ง หรือเป็นระนาบหากโพรไฟล์ของทางวิ่งเป็นเส้นตรง จุดตัดของ
พ้ืนผิวลาดเอียงกับพื้นผิวแนวระดับชั้นในต้องเป็นเส้นโค้งหรือเส้นตรงให้ขึ้นอยู่กับโพรไฟล์ของทางวิ่งเช่นกัน 

 ข้อ ๒๗๙  ความลาดชันของพื ้นผิวลาดเอียงตามข้อ ๒๗๘ ต้องวัดในระนาบแนวดิ ่งตั ้งฉากกับ         
เส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 
 

๖. พื้นผิวลาดเอียงชั้นใน 

 ข้อ ๒๘๐  พื้นผิวลาดเอียงชั้นใน มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมพื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง สำหรับ
เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ อากาศยาน หรือยานพาหนะอ่ืน ที่ต้องอยู่ใกล้ทางวิ่ง และต้องไม่
ล่วงล้ำพื้นผิวดังกล่าว เว้นแต่วัตถุท่ีแตกหักง่าย โดยให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ขอบเขตของพ้ืนผิวลาดเอียงชั้นใน ต้องประกอบด้วย  
            (ก)  ขอบล่าง เริ่มจากปลายของพ้ืนผิวแนวร่อนชั้นใน ขยายต่อเนื่องลงไปตามขอบข้าง 
ของพื้นผิวแนวร่อนชั้นในจนถึงขอบในของพื้นผิวแนวร่อนชั้นใน และจากจุดนี้ต่อเนื่องไปตามขอบของพื้นที่
ปลอดภัยรอบทางวิ่งซึ่งขนานกับแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งไปจนถึงขอบในของพ้ืนผิวบาล์คแลนดิ้ง และจากจุดนี้
ต่อเนื่องขึ้นไปตามแนวขอบข้างของพ้ืนผิวบาล์คแลนดิ้ง จนกระทั่งไปถึงจุดที่ขอบด้านข้างของพ้ืนผิวบาล์คแลนดิ้ง 
ตัดกับพ้ืนผิวแนวระดับชั้นใน  
            (ข)  ขอบบน อยู่ในระนาบของพ้ืนผิวแนวระดับชั้นใน  
      (๒)  ค่าระดับของจุดบนขอบล่าง  
            (ก)  ด้านที่อยู่ตามแนวขอบขางของพื้นผิวแนวร่อนชั้นในและพื้นผิวบาล์คแลนดิ้ง
(Balked Landing Surface) ต้องมีค่าเท่ากับค่าระดับของพ้ืนผิวนั้น ๆ ณ ตำแหน่งที่จุดนั้นอยู่ และ  
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            (ข) ด้านที่อยู่ตามแนวขอบข้างของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งต้องมีค่าเท่ากับค่าระดับ
ของจุดบนเส้นกึ่งกลางทางวิ่งหรือส่วนขยายเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุด 
      เพ่ือให้เป็นไปตาม (๒) (ข) พ้ืนผิวลาดเอียงชั้นในตามแนวพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งต้องเป็น
เส้นโค้ง หากโพรไฟล์ (Profile) ของทางวิ่งเป็นเส้นโค้งหรือเป็นระนาบ หากโพรไฟล์ของทางวิ่งเป็นเส้นตรง 
จุดตัดของพื้นผิวลาดเอียงชั้นในกับพื้นผิวแนวระดับชั้นในต้องเป็นเส้นโค้งหรือเส้นตรง ให้ขึ้นอยู่กับโพร ไฟล์
ของทางวิ่ง 

  ข้อ ๒๘๑  ความลาดชันของพื้นผิวลาดเอียงชั้นในตามข้อ ๒๘๐ ต้องวัดในระนาบแนวดิ่งตั้งฉากกับ  
เส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 
 

๗. พื้นผิวบาล์คแลนดิ้ง 

 ข้อ ๒๘๒  พ้ืนผิวบาล์คแลนดิ้ง ให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ขอบเขตของพ้ืนผิวบาล์คแลนดิ้ง ต้องประกอบด้วย  
            (ก)  ขอบใน อยู่ในแนวนอนและทำมุมตั้งฉากกับเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง และอยู่ในตำแหน่ง 
เลยจากหัวทางวิ่งเข้ามาในทางวิ่งตามระยะท่ีกำหนดไว้ในตารางที่ ๑๔ 
            (ข)  ด้านข้างสองด้าน เริ่มต้น ณ ปลายทั้งสองข้างของขอบในและผายออกจากระนาบ 
แนวดิ่งที่ผ่านเส้นกึ่งกลางทางวิ่งอย่างสม่ำเสมอตามอัตราที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๑๔ 
            (ค)  ขอบนอก ขนานกับขอบในและอยู่ในระนาบของพื้นผิวแนวระดับชั้นใน  
      (๒)  ค่าระดับของขอบในตาม (๑) (ก) ต้องเท่ากับค่าระดับของเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง ณ 
ตำแหน่งของขอบใน  

 ข้อ ๒๘๓  ความลาดชันของพื้นผิวบาล์คแลนดิ้งตามข้อ ๒๘๒ ต้องวัดในระนาบแนวดิ่ง ที่ผ่าน         
เส้นกึ่งกลางของทางวิ่ง 
 

๘. พื้นผิวไต่ระดับ 

 ข้อ ๒๘๔  พ้ืนผิวไต่ระดับ ให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ขอบเขตของพ้ืนผิวไต่ระดับ ต้องประกอบด้วย 
            (ก)  ขอบใน อยู่ในแนวนอนและตั้งฉากกับเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง และอยู่ในตำแหน่งตาม
ระยะที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๑๔ เลยจากปลายทางวิ่งหรืออยู่ในบริเวณจุดสิ้นสุดของพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง 
ในกรณีที่สนามบินจัดให้มีพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวางและมีความยาวเกินกว่าที่กำหนด  
            (ข)  ด้านข้างสองด้านเริ่มต้น ณ ปลายทั้งสองข้างของขอบในและผายออก              
อย่างสม่ำเสมอ ในอัตราที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๑๔ จากเส้นทางบินขึ้น (Take-off Track) จนกระทั่งได้ระยะ
ความกว้างสุดท้ายตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๑๔ และต่อเนื่องจากจุดนี้ไปด้วยความกว้างคงที่ตลอดความยาวของ
พ้ืนผิวไต่ระดับท่ีเหลือ  
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             (ค)  ขอบนอก อยู่ในแนวนอนและตั้งฉากกับเส้นทางบนิขึ้นที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๑๔ 
      (๒)   ค่าระดับของขอบในตาม (๑) (ก) ต้องเท่ากับจุดสูงสุดของแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง ที่ต่อ 
ขยายออกไปช่วงระหว่างปลายทางวิ่งและขอบใน ยกเว้นกรณีมีพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง ค่าระดับต้องเท่ากับ
จุดสูงสุดบนพ้ืนดินที่อยู่บนเส้นกึ่งกลางของพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวาง  

 ข้อ ๒๘๕  ในกรณีของเส้นทางบินขึ้นแนวเส้นตรง (Straight Take-off) ความลาดชันของพื้นผิวไต่
ระดับตามข้อ ๒๘๔ ต้องวัดในระนาบแนวดิ่งที่ผ่านเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 

 ข้อ ๒๘๖  ในกรณีของเส้นทางบินขึ้นประกอบด้วยการเลี้ยว พื้นผิวไต่ระดับต้องเป็นพื้นผิวที่มีความ
ซับซ้อนประกอบด้วยเส้นแนวระดับซึ่งตั้งฉากกับเส้นกึ่ งกลางของพื้นผิว และความลาดชันของเส้นกึ่งกลาง    
ต้องเท่ากับความชันของเส้นทางบินขึ้นที่เป็นแนวตรง 
 

ส่วนที่ ๒ 
ข้อกำหนดการจำกัดสิ่งกดีขวางสำหรับสนามบิน 

 

๑. ทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน 

 ข้อ ๒๘๗  สนามบินที่มีทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบินต้องกำหนดให้มีพื้นผิว
จำกัดสิ่งกีดขวาง ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  พ้ืนผิวรูปกรวย  
      (๒)  พ้ืนผิวแนวระดับชั้นใน  
      (๓)  พ้ืนผิวแนวร่อน และ  
      (๔)  พ้ืนผิวลาดเอียง 

 ข้อ ๒๘๘  ความสูงและความลาดชันของพ้ืนผิวต้องมีค่าไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๑๔ และมิติอ่ืน ๆ 
ต้องมีค่าไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในตารางดังกล่าวด้วย  

 ข้อ ๒๘๙  เหนือพ้ืนผิวแนวร่อนหรือพ้ืนผิวลาดเอียงต้องไม่มีวัตถุท่ีเกิดหรือสร้างขึ้นให้มีหรือการต่อเติม
วัตถุเดิมที่มีอยู่แล้ว เว้นแต่สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า วัตถุที่เกิดหรือสร้างขึ้นให้มีหรือการต่อเติมนั้นมีวัตถุ  
ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่มีอยู่เดิมแล้วกำบังอยู่ 

 ข้อ ๒๙๐  เหนือพ้ืนผิวรูปกรวยหรือพ้ืนผิวแนวระดับชั้นในต้องไม่มีวัตถุที่เกิดหรือสร้างขึ้นให้มีหรือการ
ต่อเติมวัตถุเดิมที่มีอยู่แล้วเหนือพ้ืนผิวรูปกรวยหรือพ้ืนผิวแนวระดับชั้นใน เว้นแต่สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า
วัตถุที่เกิดหรือสร้างขึ้นให้มีหรือการต่อเติมนั้น มีวัตถุที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่มีอยู่เดิม แล้วกำบังอยู่  หรือหลังจาก
ทำการศึกษาทางด้านการบินแล้วเห็นว่า วัตถุที่เกิดหรือสร้างขึ้นให้มีหรือการต่อเติมนั้นไม่ส่งผลกระทบเชิงลบ
ร้ายแรงต่อความปลอดภัยหรือส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน  
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 ข้อ ๒๙๑  วัตถุเดิมที่มีอยู่เหนือพื้นผิวใด ๆ ในข้อ ๒๘๗ ต้องย้ายออกให้ไกลที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
เว้นแต่สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า มีวัตถุอื ่นที ่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที ่มีอยู่เดิมแล้วกำบังอยู่หรือหลังจาก
ทำการศึกษาทางด้านการบินแล้วเห็นว่า วัตถุเดิมที่มีอยู่นั้นไม่ส่งผลกระทบเชิงลบร้ายแรงต่อความปลอดภัยหรือ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน  

 ข้อ ๒๙๒  เนื่องด้วยความลาดชันตามขวางหรือความลาดชันตามยาวบนพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง ในบางกรณี 
ที่ขอบในหรือบางส่วนของขอบในของพ้ืนผิวแนวร่อนอาจจะอยู่ต่ำกว่าระดับความสูงของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งไม่จำเป็นต้องทำการปรับระดับให้เป็นไปตามขอบในของพื้นผิว
แนวร่อน หรือในกรณีที่ภูมิประเทศหรือวัตถุที่อยู่เหนือพ้ืนผิวแนวร่อน และอยู่เลยจากจุดสิ้นสุดพื้นที่ปลอดภัย
รอบทางวิ่งแต่ความสูงของพื้นที่และวัตถุดังกล่าวต่ำกว่าระดับพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง อาจไม่จำเป็นต้อง
เคลื่อนย้ายวัตถดุังกล่าวออกไป เว้นแต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจจะเป็นอันตรายต่ออากาศยาน  

 ข้อ ๒๙๓  ในการพิจารณาที่จะทำการก่อสร้างใด ๆ ให้สนามบินคำนึงถึงการพัฒนาเป็นทางวิ่งแบบบินลง 
ด้วยเครื่องวัดประกอบการบินในอนาคต และข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นอันจะเป็นผลตามมา สำหรับพื้นผิว
จำกัดสิ่งกีดขวาง  
 

๒. ทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่น 

 ข้อ ๒๙๔  สนามบินที่มีทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่น ต้องกำหนดให้มีพื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  พ้ืนผิวรูปกรวย 
      (๒)  พ้ืนผิวแนวระดับชั้นใน  
      (๓)  พ้ืนผิวแนวร่อน และ  
      (๔)  พ้ืนผิวลาดเอียง  

 ข้อ ๒๙๕  ความสูงและความลาดชันของพ้ืนผิวตามข้อ ๒๙๔ ต้องมีค่าไม่เกินที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๑๔ 
และมิติอ่ืน ๆ ต้องมีค่าไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในตารางดังกล่าวด้วย ยกเว้นส่วนพื้นที่แนวระดับของพ้ืนผิวแนวร่อน
ให้เป็นไปตามข้อ ๒๙๖ 

 ข้อ ๒๙๖  พื้นผิวแนวร่อนตามข้อ ๒๙๔ (๓) ต้องเป็นแนวระดับถัดจากจุดที่ความลาดชันร้อยละ ๒.๕     
ตัดกันกับระนาบ ดังต่อไปนี้ แล้วแต่ค่าใดมีค่ามากกว่า  
      (๑)  ระนาบแนวนอน Horizontal Plane) ที่ความสูง ๑๕๐ เมตร เหนือระดับหัวทางวิ่ง หรือ 
      (๒)  ระนาบแนวนอน (Horizontal Plane) ที่ผ่านเหนือจุดยอดของวัตถุใด ๆ ที่ใช้ในการ
กำหนดความสูงปลอดจากสิ่งกีดขวาง (Obstacle Clearance Altitude/Height) 
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ตารางท่ี ๑๔  มิติและความลาดชันของพื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวางของทางว่ิงท่ีใช้บินลง 
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 ข้อ ๒๙๗  เหนือพื้นผิวลาดเอียง พื้นผิวแนวร่อนพื้นผิวรูปกรวย และพื้นผิวแนวระดับชั้นใน ต้องไม่มี
วัตถุที่เกิดหรือสร้างขึ้นให้มีหรือการต่อเติมวัตถุเดิมที่มีอยู่แล้ว เว้นแต่สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า วัตถุที่เกิด
หรือสร้างข้ึนให้มีหรือการต่อเติมนั้น มีวัตถุที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่มีอยู่เดิมแล้วกำบังอยู่ หรือหลังจากทำการศึกษา
ทางด้านการบินแล้วเห็นว่า วัตถุที่เกิดหรือสร้างขึ้นให้มีหรือการต่อเติมนั้น ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบร้ายแรงต่อ
ความปลอดภัยหรือส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน  

 ข้อ ๒๙๘  วัตถุเดิมที่มีอยู่เหนือพื้นผิวใด ๆ ในข้อ ๒๙๔ ต้องย้ายออกให้ไกลที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ 
เว้นแต่สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า มีวัตถุอื่นที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่มีอยู่เดิมแล้วกำบังอยู่ หรือหลังจากทำการ 
ศึกษาทางด้านการบินแล้วเห็นว่า วัตถุเดิมที่มีอยู่นั้นไม่ส่งผลกระทบเชิงลบร้ายแรงต่อความปลอดภัยหรือส่งผล
กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน  

 ข้อ ๒๙๙  เนื่องด้วยความลาดชันตามขวางหรือความลาดชันตามยาวบนพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งในบางกรณี 
ที่ขอบในหรือบางส่วนของขอบในของพ้ืนผิวแนวร่อนอาจจะอยู่ต่ำกว่าระดับความสูงของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งไม่จำเป็นต้องทำการปรับระดับให้เป็นไปตามขอบในของพื้นผิว
แนวร่อน หรือในกรณีที่ภูมิประเทศหรือวัตถุที่อยู่เหนือพื้นผิวแนวร่อน และอยู่เลยจากจุดสิ้นสุดพื้นที่ปลอดภัย
รอบทางวิ่ง แต่ความสูงของพื้นที่และวัตถุดังกล่าวต่ำกว่าระดับพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง อาจไม่จำเป็นต้อง
เคลื่อนย้ายออกไป เว้นแต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน  
 

๓. ทางวิ่งแบบพรีซิชั่น 

 ข้อ ๓๐๐  สนามบินที่มีทางวิ่งแบบพรีซิชั่น ต้องกำหนดให้มีพื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  พ้ืนผิวรูปกรวย  
      (๒)  พ้ืนผิวแนวระดับชั้นใน  
      (๓)  พ้ืนผิวแนวร่อนชั้นใน  
      (๔)  พ้ืนผิวแนวร่อน 
      (๕)  พ้ืนผิวลาดเอียง  
      (๖)  พ้ืนผิวลาดเอียงชั้นใน  
      (๗)  พ้ืนผิวบาล์คแลนดิ้ง 

 ข้อ ๓๐๑  ความสูงและความลาดชันของพ้ืนผิวตามข้อ ๓๐๐ ต้องมีค่าไม่เกินที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๑๔ 
มิติอื่น ๆ ต้องมีค่าไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในตารางดังกล่าวด้วย ยกเว้นส่วนพื้นที่แนวระดับของพื้นผิวแนวร่อน     
ให้เป็นไปตามข้อ ๓๐๒ 

 ข้อ ๓๐๒  พื้นผิวแนวร่อนตามข้อ ๓๐๐ (๔) ต้องเป็นแนวระดับต่อจากจุดที่ความลาดชันร้อยละ ๒.๕    
ตัดกันกับระนาบ ดังต่อไปนี้ แล้วแต่ค่าใดมีค่ามากกว่า  
      (๑)  ระนาบแนวนอน (Horizontal Plane) ที่ความสูง ๑๕๐ เมตร เหนือระดับหัวทางวิ่ง หรือ 
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      (๒)  ระนาบแนวนอน (Horizontal Plane) ที่ผ่านเหนือจุดยอดของวัตถุใด ๆ ที่ใช้ในการ
กำหนดความสูงจำกัดสิ่งกีดขวาง (Obstacle Clearance Limit)  

 ข้อ ๓๐๓  เหนือพื้นผิวแนวร่อนชั้นใน พื้นผิวลาดเอียงชั้นใน และพื้นผิวบาล์คแลนดิ้ง  ต้องไม่มีวัตถุ   
ติดตรึงอยู่ เว้นแต่วัตถุท่ีต้องใช้งานและจำเป็นต้องติดตั้งในตำแหน่งดังกล่าว โดยต้องเป็นวัตถุท่ีแตกหักง่าย    
      นอกจากวรรคหนึ่ง เหนือพ้ืนผิวต่าง ๆ ตามข้อ ๓๐๐ ต้องไม่มีวัตถุท่ีเคลื่อนที่ได้อยู่ในขณะที่
มีการใช้ทางวิ่งในการบินลงของอากาศยาน  

 ข้อ ๓๐๔  เหนือพ้ืนผิวแนวร่อนและพ้ืนผิวลาดเอียงต้องไม่มีวัตถุที่เกิดหรือสร้างขึ้นให้มี หรือการต่อเติม
วัตถุเดิมที่มีอยู่แล้ว เว้นแต่สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า มีวัตถุอ่ืนที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่มีอยู่เดิมแล้วกำบังอยู่ 

 ข้อ ๓๐๕  เหนือพ้ืนผิวรูปกรวยและพ้ืนผิวแนวระดับชั้นใน ต้องไม่มีวัตถุท่ีเกิดหรือสร้างขึ้นให้มี หรือการ
ต่อเติมวัตถุเดิมที่มีอยู่แล้ว เว้นแต่สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า มีวัตถุอ่ืนที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่มีอยู่เดิมแล้วกำบังอยู่ 
หรือหลังจากทำการศึกษาทางด้านการบินแล้วเห็นว่า วัตถุที่เกิดหรือสร้างขึ้นให้มีหรือการต่อเติมนั้นไม่ส่งผล
กระทบเชิงลบร้ายแรงต่อความปลอดภัย หรือส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน  

 ข้อ ๓๐๖  วัตถุเดิมที่มีอยู่เหนือพ้ืนผิวแนวร่อน พ้ืนผิวลาดเอียง พ้ืนผิวรูปกรวย และพ้ืนผิวแนวระดับชั้นใน 
ต้องย้ายออกให้ไกลที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ เว้นแต่สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า มีวัตถุอื่นที่เคลื่อนย้ายไม่ได้  
ที่มีอยู่เดิมแล้วกำบังอยู่ หรือหลังจากทำการศึกษาทางด้านการบินแล้วเห็นว่า วัตถุเดิมที่มีอยู่นั้นไม่สิ่งผลกระทบ
เชิงลบร้ายแรงต่อความปลอดภัยหรือส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน  

 ข้อ ๓๐๗  เนื่องด้วยความลาดชันตามขวางหรือความลาดชันตามยาวบนพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง ในกรณีที่ 
ขอบในหรือบางส่วนของขอบในของพ้ืนผิวแนวร่อนอาจจะอยู่ต่ำกว่าระดับความสูงของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง 
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งไม่จำเป็นต้องทำการปรับระดับให้เป็นไปตามขอบในของพื้นผิว
แนวร่อน หรือในกรณีที่ภูมิประเทศหรือวัตถุที่อยู่เหนือพื้นผิวแนวร่อน และอยู่เลยจากจุดสิ้นสุดพื้นที่ปลอดภัย
รอบทางวิ่ง แต่ความสูงของพื้นที่และวัตถุดังกล่าวต่ำกว่าระดับพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง อาจไม่จาเป็นต้อง
เคลื่อนย้ายออกไป เว้นแต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน 
 

๔. ทางวิ่งเพื่อการวิ่งขึ้นของอากาศยาน (Runway Meant for Take-off) 

 ข้อ ๓๐๘  สนามบินที่มีทางวิ่งเพื่อการวิ่งขึ้นของอากาศยานต้องกำหนดให้มีพื้นผิวไต่ระดับเป็นพื้นผิว
จำกัดสิ่งกีดขวาง 

 ข้อ ๓๐๙  มิติของพื้นผิวไต่ระดับขึ้นจากทางวิ่งตามข้อ ๓๐๘ ต้องมีค่าไม่น้อยกว่าขนาดที่กำหนดไว้ใน
ตารางที ่๑๕ 
     พื้นผิวไต่ระดับอาจมีความยาวที่น้อยกว่าขนาดที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้  หากความยาว   
ที่น้อยกว่านั้น มีความสอดคล้องกับมาตรการในการปฏิบัติที่นำมาใช้เพื่อให้ครอบคลุมกับเที่ยวบินขาออก    
ของอากาศยาน 
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ตารางท่ี ๑๕  มิติและความลาดชันของพื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวางของทางว่ิงเพื่อการว่ิงขึ้นของอากาศยาน 

 
 
 ข้อ ๓๑๐  ให้สนามบินพิจารณาลักษณะการปฏิบัติการบินของอากาศยานที่จะใช้ทางวิ่ง เพ่ือวินิจฉัยว่า
มีความจำเป็นต้องลดมุมลาดเอียงตามที่กำหนดไว้ในตารางที่  ๑๕ หรือไม่ เมื่อคำนึงถึงสภาพของการปฏิบัติ    
การบินในสภาวะวิกฤต  หากต้องลดมุมลาดเอียงที่กำหนดลงสนามบินต้องปรับความยาวของพื้นผิวไต่ระดับ          
ให้สอดคล้องเพ่ือรักษาระยะความสูงจำกัดสิ่งกีดขวางที่ ๓๐๐ เมตร 

 ข้อ ๓๑๑  ในกรณีสภาพแวดล้อมประจำท้องถิ่นของสนามบินแตกต่างอย่างมากจากค่าสภาพชั้นบรรยากาศ 
มาตรฐานระดับน้ำทะเล สนามบินอาจต้องปรับลดระดับค่าความลาดชันที่กำหนดไว้ในตารางที่  ๑๕ เพื่อความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ระดับของการปรับลดขึ้นอยู่กับความต่างระหว่างค่าชั้นบรรยากาศท้องถิ่นและค่าสภาพชั้นบรรยากาศ 
มาตรฐานระดับน้ำทะเลและขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติการบินและคุณลักษณะสมรรถนะของอากาศยาน 
ที่ใช้ทางวิ่งนั้น 

 ข้อ ๓๑๒  เหนือพื้นผิวไต่ระดับต้องไม่มีวัตถุที่เกิดหรือสร้างขึ้นใหม่หรือการต่อเติมวัตถุเดิมที่มีอยู่แล้ว
เว้นแต่สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า มีวัตถุอ่ืนที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่มีอยู่เดิมแล้วกำบังอยู่ 
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 ข้อ ๓๑๓  หากไม่มีวัตถุใดที่มีความสูงถึงระนาบความลาดชันร้อยละ ๒ ของพื้นผิวไต่ระดับ (๑ : ๕๐) 
วัตถุที่เกิดหรือสร้างขึ้นใหม่ต้องถูกจำกัดความสูงเพื่อรักษาพื้นผิวที่ปลอดสิ่งกีดขวางเดิมไว้  หรือลดพื้นผิวต่ำลง
เป็นระนาบความลาดชันร้อยละ ๑.๖ (๑ : ๖๒.๕) 

 ข้อ ๓๑๔  วัตถุเดิมที่มีอยู่ซึ่งยื่นล้ำเหนือพื้นผิวไต่ระดับ ต้องย้ายออกให้ไกลที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ 
เว้นแต่สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า มีวัตถุอื่นที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่มีอยู่เดิมแล้วกำบังอยู่  หรือหลังจากทำการ 
ศึกษาทางด้านการบินแล้วเห็นว่า วัตถุท่ีมีอยู่เดิมนั้นไม่ส่งผลกระทบเชิงลบร้ายแรงต่อความปลอดภัยหรือส่งผล
กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน 

 ข้อ ๓๑๕  เนื่องด้วยความลาดชันตามขวางหรือความลาดชันตามยาวบนพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง  
หรือพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวางในกรณีที่ขอบในหรือบางส่วนของขอบในของพื้นผิวไต่ระดับอาจจะอยู่ต่ำกว่าระดับ
ความสูงของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งหรือพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวางที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง
หรือพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวางไม่จำเป็นต้องทำการปรับระดับให้เป็นไปตามขอบในของพ้ืนผิวไต่ระดับหรือในกรณีที่
ภูมิประเทศหรือวัตถุที่อยู่เหนือพ้ืนผิวไต่ระดับและอยู่เลยจากจุดสิ้นสุดพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งหรือพ้ืนที่ปลอด
สิ่งกีดขวางแล้วแต่กรณี แต่ความสูงของพ้ืนที่และวัตถุดังกล่าวต่ำกว่าระดับพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง หรือพ้ืนที่
ปลอดสิ่งกีดขวางอาจไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกไป เว้นแต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจจะเป็นอันตรายต่อ
อากาศยาน 
      ให้สนามบินใช้การพิจารณาในลักษณะเดียวกันกับวรรคหนึ่งกับบริเวณจุดเชื่อมต่อของพ้ืนที่
ปลอดสิ่งกีดขวางและพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งเมื่อมีความแตกต่างระหว่างความลาดชันตามขวางเกิดขึ้น 
 

ส่วนที่ ๓ 
วัตถุภายนอกพื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง 

 ข้อ ๓๑๖  ผู้ดำเนินการสนามบินต้องจัดให้มีกระบวนการเพ่ือให้มีการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนหรือการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่อยู่ภายนอก
พื้นผิวจำกัดสิ ่งกีดขว้างภายในรัศมี ๔๕ กิโลเมตร จากจุดอ้างอิงสนามบิน ซึ ่งยื ่นล้ำเหนือความสูง ๑๕๐ เมตร       
เหนือระดับความสูงของพื้นดิน สำนักงานมีอำนาจสั่งให้มีการศึกษาทางด้านการบินเกี่ยวกับผลกระทบจาก   
การก่อสร้าง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการปลูกต้นไม้ยืนต้นตามวรรคหนึ่ง ที่มีต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน  
ด้วยก็ได้ 

 ข้อ ๓๑๗  ในพ้ืนที่นอกพ้ืนผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง วัตถุท่ียื่นถึงความสูง ๑๕๐ เมตร หรือสูงกว่าเหนือระดับ
ความสูงของพ้ืนดินให้ถือว่าเป็นสิ่งกีดขวาง เว้นแต่การศึกษาทางด้านการบินระบุว่าไม่เป็นอันตรายต่ออากาศยาน 
      การศึกษาทางด้านการบินตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงลักษณะของการปฏิบัติการบินและ
แยกระหว่างการปฏิบัติการบินในเวลากลางวันและกลางคืนด้วย 
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ส่วนที่ ๔ 
วัตถุอื่น ๆ 

 ข้อ ๓๑๘  แม้วัตถุใด ๆ ไม่ได้ยื่นล้ำเข้าไปในพ้ืนผิวแนวร่อน แต่หากวัตถุนั้นส่งผลกระทบเชิงลบต่อที่ตั้ง
ที่เหมาะสมหรือสมรรถนะของเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ทั้งประเภททัศนวิสัยและประเภทไม่ใช้ 
ทัศนวิสัย ต้องมีกระบวนการประสานงานเพ่ือดำเนินการย้ายวัตถุออกให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

 ข้อ ๓๑๙  นอกจากข้อ ๓๑๘ แล้ว หากสำนักงานพิจารณาหลังจากสนามบินทำการศึกษาทางด้านการบิน 
แล้วเห็นว่า วัตถุอื่นใดเป็นอันตรายต่ออากาศยานบนพื้นที่เคลื่อนไหวหรือในอากาศภายในขอบเขตพื้นผิวแนว
ระดับชั้นในและพ้ืนผิวรูปกรวย ให้ถือว่าเป็นสิ่งกีดขวางและต้องมีกระบวนการประสานงาน เพ่ือดำเนินการย้าย
วัตถุนั้นออกให้ไกลที่สุดเท่าท่ีจะทำได้ 
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หมวด ๕ 
สิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ 

 

ส่วนที่ ๑ 
เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย 

 

๑. อุปกรณ์บอกทิศทางและอุปกรณ์ให้สัญญาณ 
ก. อุปกรณ์บอกทิศทางลม (Wind Direction Indicator) 

 ข้อ ๓๒๐ สนามบินต้องติดตั้งอุปกรณ์บอกทิศทางลมอย่างน้อย 1 EA 

 ข้อ ๓๒๑ อุปกรณ์บอกทิศทางลมต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่มองเห็นได้จากอากาศยานในระหว่างการปฏิบัติ 
การบินหรือมองเห็นได้จากพื้นที่เคลื่อนไหว และต้องติดตั้งในลักษณะที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากมวลอากาศ 
รบกวน (Air Disturbances) ซึ่งเกิดขึ้นจากวัตถุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

 ข้อ ๓๒๒ อุปกรณ์บอกทิศทางลมต้องทำจากผ้าเป็นรูปกรวยตัดยอด มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓.๖ เมตร 
และมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ปลายด้านที่ใหญ่กว่าไม่น้อยกว่า  ๐.๙ เมตร สามารถบอกทิศทางของลมผิวพ้ืน        
ที่ชัดเจนและบอกความเร็วลมโดยทั่วไป ใช้สีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและสามารถเข้าใจได้จากความสูงอย่างน้อย 
๓๐๐ เมตร เมื่อเทียบกับพื้นหลัง และหากสามารถทำได้ให้เลือกใช้เพียงสีเดียว โดยต้องเป็นสีขาวหรือสีส้ม   
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องใช้สองสีผสมกันเพ่ือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและตัดกับพ้ืนหลังให้สนามบิน 
เลือกใช้สีส้มและสีขาว หรือสีแดงและสีขาว และต้องจัดเรียงเป็นแถบสีสลับกันห้าแถบ โดยสีของแถบแรกและ
แถบสุดท้ายต้องเป็นสีเข้มกว่า 

 ข้อ ๓๒๓ ที่ตั้งของอุปกรณ์บอกทิศทางลมต้องมีการทำเครื่องหมายแถบวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 
๑.๕ เมตร และมีความกว้าง ๑.๒ เมตร โดยแถบดังกล่าวต้องอยู่ตรงกึ่งกลางของฐานอุปกรณ์บอกทิศทางลม    
และให้เลือกใช้สีที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น สีขาว 

 ข้อ ๓๒๔ ในกรณีที่สนามบินเปิดให้บริการในเวลากลางคืน สนามบินต้องจัดให้มีไฟส่องสว่างติดตั้งที่
อุปกรณ์บอกทิศทางลมที่ติดตั้งในสนามบินด้วย 
 

ข. อุปกรณ์บอกทิศทางในการบินลง (Landing Direction Indicator) 

 ข้อ ๓๒๕ หากสนามบินมีการติดตั้งอุปกรณ์บอกทิศทางในการบินลง  อุปกรณ์ดังกล่าวต้องตั้งอยู่       
ในบริเวณท่ีเห็นเด่นชัดในสนามบิน 

 ข้อ ๓๒๖ อุปกรณ์บอกทิศทางในการบินลงต้องเป็นรูปตัว T 
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  ข้อ ๓๒๗  อุปกรณ์บอกทิศทางในการบินลงต้องมีรูปทรงและขนาดอย่างน้อยที่สุด ตามรูปที่ ๑๖     
โดยรูปตัว T ต้องเป็นสีขาวหรือสีส้ม ขึ้นอยู่กับว่าสีใดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตัดกับพ้ืนหลังที่จะมองเห็นอุปกรณ์
บอกทิศทางในการบินลง ทั้งนี้ หากสนามบินมีการให้บริการในเวลากลางคืนรูปตัว T ต้องมีการติดตั้งไฟส่องสว่าง 
หรือมีการแสดงรูปทรงด้วยไฟสีขาวด้วย 
 

รูปที ่๑๖ อุปกรณ์บอกทิศทางในการบินลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค. ไฟฉายสัญญาณ (Signalling Lamp) 

 ข้อ ๓๒๘  สนามบินที่มีการควบคุมการจราจรทางอากาศ ต้องจัดให้มีไฟฉาย ณ หอควบคุมการจราจร
ทางอากาศ 

 ข้อ ๓๒๙  ไฟฉายสัญญาณต้องมีความสามารถในการให้สัญญาณสีแดง สีเขียว และสีขาวได้ และสามารถ 
      (๑)  เล็งโดยใช้มือบังคับไปยังเป้าหมายใด ๆ ตามที่ต้องการได ้
      (๒)  ให้สัญญาณโดยสีใดสีหนึ่ง ตามด้วยสัญญาณสีอ่ืนอีกสองสี และ 
      (๓)  ส่งผ่านข้อความโดยสีใดสีหนึ่งในสามสี ด้วยรหัสมอร์ส ซึ่งมีความเร็วอย่างน้อย ๔ คำต่อนาท ี

 ข้อ ๓๓๐  เมื่อสนามบินเลือกใช้แสงสีเขียวตามข้อ ๓๒๙ การใช้งานต้องถูกกำหนดด้วยขอบเขตสีของสีเขียว 
(Boundary of Green) ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒.๑.๒ ของภาคผนวกแนบท้าย ๑ 

 ข้อ ๓๓๑  การกระจายลำแสงต้องทำมุมไม่น้อยกว่า ๑ องศา และไม่เกิน ๓ องศา ในกรณีที่สนามบิน
ต้องการใช้ไฟฉายสัญญาณในเวลากลางวัน ความเข้มของแสงสีใด ๆ ต้องไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ แคนเดลา 
 

ง. พื้นที่ให้สัญญาณและแผงให้สัญญาณ (Signal Area and Signal Panels) 

 ข้อ ๓๓๒  สนามบินต้องจัดให้มีพื้นที่ให้สัญญาณ ในกรณีที่สนามบินไม่มีการให้บริการควบคุมจราจร
ทางอากาศ โดยให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้จากทุกทิศทางของมุมแอซิมัทเหนือมุมเงย ซึ่งทำมุม ๑๐ องศา 
กับแนวระดับเม่ือมองจากท่ีความสูง ๓๐๐ เมตร 
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 ข้อ ๓๓๓ พ้ืนที่ให้สัญญาณต้องเป็นพ้ืนผิวแนวราบที่เรียบสม่ำเสมอ โดยมีขนาดอย่างน้อย ๙ ตารางเมตร 

 ข้อ ๓๓๔ สีของพ้ืนที่ให้สัญญาณต้องเป็นสีที่แตกต่างจากสีของแผงให้สัญญาณ และต้องมีเส้นขอบสีขาว  
ซึ่งมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓ เมตร ล้อมรอบ 
 

๒. เครื่องหมาย 

ก. บททั่วไป 

 ข้อ ๓๓๕ บริเวณจุดตัดของทางวิ่งตั้งแต่สองทางวิ่งขึ้นไป สนามบินต้องแสดงเครื่องหมายของทางวิ่ง  
ที่มีความสำคัญกว่า ยกเว้นเครื่องหมายขอบทางวิ่งโดยเครื่องหมายของทางวิ่งอื่น  ๆ ต้องมีการเว้นช่วง ทั้งนี้
เครื่องหมายขอบทางวิ่งของทางวิ่งที่มีความสำคัญกว่าอาจมีการลากเส้นต่อเนื่องผ่านจุดตัดกันของทางวิ่งหรือ
อาจมีการเว้นช่วงก็ได้ 

 ข้อ ๓๓๖ ลำดับความสำคัญของทางวิ่งสำหรับการแสดงเครื่องหมายต้องเป็นไปตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ลำดับที่หนึ่ง ทางวิ่งแบบพรีซิชั่น 
      (๒)  ลำดับที่สอง ทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่น 
      (๓)  ลำดับที่สาม ทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน 

 ข้อ ๓๓๗ บริเวณจุดตัดของทางวิ่งกับทางขับ สนามบินต้องแสดงเครื่องหมายของทางวิ่ง ณ บริเวณ
จุดตัดดังกล่าวและเครื่องหมายของทางขับต้องมีการเว้นช่วง ทั้งนี้ รูปแบบของการเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องหมาย
เส้นกึ่งกลางทางวิ่งและเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๘๕ 

 ข้อ ๓๓๘ เครื่องหมายของทางวิ่งต้องเป็นสีขาว 

 ข้อ ๓๓๙ ในกรณีพ้ืนผิวของทางวิ่งมีสีอ่อน สนามบินอาจเพ่ิมความชัดเจนของเครื่องหมายของทางวิ่ง
โดยใช้สีดำทำขอบเครื่องหมายดังกล่าว   

 ข้อ ๓๔๐ การเลือกใช้ชนิดของสีสำหรับการทำเครื่องหมายที่เหมาะสม สามารถช่วยลดความเสี่ยง     
ในการก่อให้เกิดคุณลักษณะความเสียดทานที่ไม่สม่ำเสมอบนเครื่องหมายได้ 

 ข้อ ๓๔๑ เครื่องหมายตามข้อ ๓๓๘ อาจประกอบด้วย แถบสีทึบหรือแถบสีตามแนวยาวต่อเนื่องกัน 
ซึ่งจะทำให้ได้ผลเช่นเดียวกับแถบสีทึบ 

 ข้อ ๓๔๒ เครื่องหมายของทางขับลานกลับลำและหลุมจอดอากาศยาน ต้องเป็นสีเหลือง 

 ข้อ ๓๔๓ เส้นเขตปลอดภัยในลานจอดอากาศยานต้องเป็นสีที่เด่นชัดและตัดกับสีของเครื่องหมาย  
หลุมจอดอากาศยาน 

 ข้อ ๓๔๔  สนามบินที่มีการปฏิบัติการบินในเวลากลางคืน การทำเครื่องหมายบนผิวพื้นจราจรต้องใช้
วัสดุสะท้อนแสงซึ่งออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมการมองเห็นเครื่องหมายดังกล่าว 
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 ข้อ ๓๔๕  สนามบินต้องจัดให้มีเครื่องหมายบนทางขับที่ไม่มีผิวพื้นจราจร เช่นเดียวกับที่ได้กำหนดไว้
สำหรับทางขับท่ีมีผิวพ้ืนจราจรเท่าที่สามารถทำได้ 
 

ข. เครื่องหมายเลขทางว่ิง (Runway Designation Marking) 

 ข้อ ๓๔๖  สนามบินต้องทำเครื่องหมายเลขทางวิ่ง บริเวณหัวทางวิ่งที่มีผิวพ้ืนจราจร 

 ข้อ ๓๔๗  สนามบินต้องทำเครื่องหมายเลขทางวิ่ง บริเวณหัวทางวิ่งบนทางวิ่งที่ไม่มีผิวพ้ืนจราจรเท่าที่
สามารถทำได ้

 ข้อ ๓๔๘  เครื่องหมายเลขทางวิ่งตามข้อ ๓๔๖ หรือข้อ ๓๔๗ ต้องอยู่ ณ บริเวณหัวทางวิ่ง โดยรายละเอียด 
ให้เป็นไปตามที่แสดงในรูปที่ ๑๗ 
      ในกรณีที่หัวทางวิ่งตามวรรคหนึ่ง ถูกเลื่อนไปจากปลายสุดของทางวิ่ง สนามบินต้องจัดให้มี
สัญลักษณ์แสดงหมายเลขทางวิ่งสำหรับการบินขึ้นของอากาศยาน 

 ข้อ ๓๔๙  เครื่องหมายเลขทางวิ่งต้องประกอบด้วยตัวเลขสองตัว และสำหรับบนทางวิ่งขนานกันต้องมี
ตัวอักษรเพิ่มเติมด้วยอีกหนึ่งตัว โดยให้เป็นไปตามลักษณะดังต่อไปนี ้
      (๑)  บนทางวิ่งเดี่ยว ทางวิ่งคู่ขนาน หรือทางวิ่งสามเส้นขนานกัน ให้ใช้ตัวเลขสองตัว ซึ่งเป็น
ค่าตัวเลขจำนวนเต็มใกล้เคียงค่าหนึ่งในสิบของมุมองศาเทียบกับทิศเหนือแม่เหล็ก เมื่อมองจากทิศทางการบิน
เข้าสู่ทางวิ่งนั้น 
      (๒)  บนทางวิ่งขนานกันตั้งแต่สี่เส้นขึ้นไป ชุดของทางวิ่งที่อยู่ติดกัน ให้ใช้ตัวเลขสองตัวแทน
ค่าหนึ่งในสิบของมุมแอซิมัท และชุดของทางวิ่งที่เหลือต้องเป็นค่าหนึ่งในสิบจำนวนถัดไปของมุมแอซิมัท       
ในกรณีที่กฎข้างต้นทำให้ได้ค่าออกมาเป็นตัวเลขตัวเดียวต้องเติมเลขศูนย์ข้างหน้าตัวเลขดังกล่าวด้วย 

 ข้อ ๓๕๐  ในกรณีของทางวิ่งขนานกันหมายเลขทางวิ่งแต่ละหมายเลขต้องตามด้วยตัวอักษรดังต่อไปนี้
ตามลำดับจากซ้ายไปขวาเมื่อมองจากทิศทางการบินเข้าสู่สนามบิน 
  (๑) สำหรับทางวิ่งขนานกันสองทางวิ่ง ให้ใช้ตัวอักษร “L” “R” 
  (๒) สำหรับทางวิ่งขนานกันสามทางวิ่ง ให้ใช้ตัวอักษร “L” “C” “R” 
  (๓) สำหรับทางวิ่งขนานกันสี่ทางวิ่ง ให้ใช้ตัวอักษร “L” “R” “L” “R” 
  (๔) สำหรับทางวิ ่งขนานกันห้าทางวิ ่ง ให้ใช้ตัวอักษร “L” “C” “R” “L” “R” หรือ 
“L”“R” “L” “C” “R” 
  (๕) สำหรับทางวิ่งขนานกันหกทางวิ่ง ให้ใช้ตัวอักษร “L” “C” “R” “L” “C” “R” 
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รูปที่ ๑๗  เครื่องหมายเลขทางวิ่งเส้นกึ่งกลางทางว่ิงและหัวทางว่ิง 

 
 
  ข้อ ๓๕๑  ตัวเลขและตัวอักษรของเครื่องหมายเลขทางวิ่งต้องอยู่ในรูปแบบและมีสัดส่วนตามรูปที่ ๑๘
โดยต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าที่แสดงไว้ในรูปดังกล่าว แต่หากตัวเลขถูกรวมเข้ากับเครื่องหมายหัวทางวิ่ง ขนาดของ
ตัวเลขต้องใหญ่ขึ้นเพ่ือที่จะเติมเต็มช่องว่างระหว่างแถบของเครื่องหมายหัวทางวิ่งได้อย่างเพียงพอ 
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รูปที ่๑๘ รูปแบบและสัดส่วนของตัวเลขและตัวอักษรสำหรับเครื่องหมายเลขทางว่ิง 

 
 

    หมายเหตุ - หน่วยเป็นเมตร 
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ค. เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง (Runway Center Line Marking) 

 ข้อ ๓๕๒  สนามบินต้องทำเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางวิ่งบนทางวิ่งที่มีผิวพ้ืนจราจร 

 ข้อ ๓๕๓  เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางวิ่งตามข้อ ๓๕๒  ต้องทำตลอดความยาวของแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 
โดยจะอยู่ระหว่างเครื่องหมายเลขทางวิ่งตามรูปที่ ๑๗ ยกเว้นเมื่อมีการเว้นช่วงของเครื่องหมาย ตามข้อ ๓๓๕ 

 ข้อ ๓๕๔  เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง ต้องประกอบด้วยแถบเส้นตรงซึ่งมีขนาดและช่องว่างระหว่างเส้น 
อย่างสม่ำเสมอ โดยความยาวของแถบเส้นตรงรวมกับความยาวของช่องว่างระหว่างเส้นต้องยาวรวมกัน ไม่น้อยกว่า 
๕๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๗๕ เมตร ทั้งนี้ ความยาวของแถบเส้นตรงแต่ละแถบต้องเท่ากับความยาวของช่องว่าง 
ระหว่างเส้นเป็นอย่างน้อย หรือมีความยาวเท่ากับ ๓๐ เมตร แล้วแต่ว่าอย่างใดมากกว่า 

 ข้อ ๓๕๕  ความกว้างของแถบเส้นตรงตามข้อ ๓๕๔ ต้องไม่น้อยกว่า 
      (๑)  ๙๐ เซนติเมตร บนทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง และทางวิ่งแบบพรีซิชั ่น   
ประเภทที่สาม 
      (๒)  ๔๕ เซนติเมตร บนทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่น ที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ และบน   
ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่หนึ่ง 
      (๓)  ๓๐ เซนติเมตร บนทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่น ที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ และบน   
ทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน 
 

ง. เครื่องหมายหัวทางว่ิง (Threshold Marking) 

 ข้อ ๓๕๖  สนามบินต้องทำเครื ่องหมายหัวทางวิ่ง  ณ บริเวณหัวทางวิ่งแบบบินลงด้วยเครื่องวัด
ประกอบการบินที่มีผิวพื้นจราจร และทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบินที่มีผิวพื้นจราจร ซึ่งมี 
รหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ 

 ข้อ ๓๕๗  สนามบินต้องทำเครื่องหมายหัวทางวิ่งบริเวณหัวทางวิ่งบนทางวิ่งที่ไม่มีผิวพื้นจราจร เท่าที่
สามารถทำได ้

 ข้อ ๓๕๘  แถบของเครื่องหมายหัวทางวิ่งต้องเริ่มต้นที่ระยะ ๖ เมตร จากหัวทางวิ่ง 

 ข้อ ๓๕๙  เครื่องหมายหัวทางวิ่งต้องประกอบด้วยแถบเส้นตรงตามยาวที่มีขนาดเท่ากัน ซึ่งจัดวางอยู่
สองข้างของเส้นกึ่งกลางทางวิ่งในลักษณะสมมาตรกันตามรูปที่ ๑๗ แบบ A และรูปที่ ๑๗ แบบ B สำหรับทางวิ่ง 
ที่มีความกว้าง ๔๕ เมตร โดยจำนวนแถบเส้นตรงขึ้นอยู่กับความกว้างของทางวิ่งตามตารางที ่๑๖ 
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ตารางท่ี ๑๖ จำนวนแถบเส้นตรงขนาดความกว้างของทางวิ่ง 

 
 
 ข้อ ๓๖๐  ความในข้อ ๓๕๙ ไม่ใช้บังคับในกรณีที่เป็นทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่นและทางวิ่งแบบบินลง
โดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน ที่มีความกว้างตั้งแต่ ๔๕ เมตรขึ้นไป ซึ่งการจัดวางแถบเส้นตรงอาจเป็นไป
ตามที่แสดงไว้ในรูปที่ ๑๗ แบบ C ก็ได้ 

 ข้อ ๓๖๑  แถบเส้นตรงตามข้อ ๓๕๙ ต้องขยายไปทางด้านข้างของเส้นกึ่งกลางทางวิ่งไปจนถึงระยะ   
๓ เมตร จากขอบทางวิ่ง หรือขยายไปจนถึงระยะ ๒๗ เมตร จากเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง แล้วแต่กรณีใดจะมี
ระยะทางน้อยกว่า 
      กรณีที่เครื่องหมายเลขทางวิ่งแทรกอยู่ระหว่างเครื่องหมายหัวทางวิ่ง สนามบินต้องทำแถบ
เส้นตรงของเครื่องหมายหัวทางวิ่งอย่างน้อยสามแถบในแต่ละด้านของเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 
      กรณีที่เครื่องหมายเลขทางวิ่งอยู่เหนือเครื่องหมายหัวทางวิ่ง แถบเส้นตรงของเครื่องหมาย
หัวทางวิ่งต้องต่อเนื่องกันไปตามแนวขวางทางวิ่ง โดยแถบเส้นตรงต้องมีความยาวอย่างน้อย ๓๐ เมตร และมี
ความกว้างประมาณ ๑.๘ เมตร โดยมีระยะห่างระหว่างแต่ละแถบเส้นตรงประมาณ ๑.๘ เมตร 
      ระยะห่างระหว่างแถบเส้นตรงของเครื่องหมายหัวทางวิ ่งตามวรรคสองและวรรคสาม      
ต้องเพิ่มเป็นสองเท่า ณ ตำแหน่งที่อยู่ติดกับแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง และในกรณีที่มีเครื่องหมายเลขทางวิ่ง      
รวมอยู่ในเครื่องหมายหัวทางวิ่ง ระยะห่างระหว่างแถบเส้นตรงของเครื่องหมายหัวทางวิ่งต้องเป็น ๒๒.๕ เมตร           
ตามรูปที่ ๑๗ แบบ C 

เส้นตัดขวาง 

 ข้อ ๓๖๒  ในกรณีท่ีหัวทางวิ่งที่ถูกเลื่อนไปจากปลายสุดของทางวิ่งหรือแนวปลายสุดของทางวิ่งไม่ตั้งฉาก 
กับเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง สนามบินต้องทำเครื่องหมายเส้นตัดขวางตามรูปที ่๑๙ แบบ B เพ่ิมเติมในการทำเครื่องหมาย 
หัวทางวิ่ง 

 ข้อ ๓๖๓  เครื่องหมายเส้นตัดขวางต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๘ เมตร 
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รูปที ่๑๙  เครื่องหมายหัวทางวิ่งที่ถูกเลื่อนไป 

 
 

ลูกศร 

 ข้อ ๓๖๔  เมื่อหัวทางวิ่งถูกเลื่อนไปอย่างถาวร สนามบินต้องทำเครื่องหมายลูกศรบนส่วนของทางวิ่ง
ก่อนทีจ่ะถึงหัวทางวิ่งที่ถูกเลื่อนไปตามรูปที่ ๑๙ แบบ B 

 ข้อ ๓๖๕  เมื่อหัวทางวิ่งถูกเลื่อนไปเป็นการชั่วคราวจากตำแหน่งปกติ สนามบินต้องทำเครื่องหมายลูกศร 
ตามรูปที ่๑๙ แบบ A หรือรูปที ่๑๙ แบบ B และเครื่องหมายอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่อยู่บนพ้ืนที่ก่อนที่จะถึงหัวทางวิ่งนั้น 
ต้องถูกปิดคลุมไว้ ยกเว้นเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางวิ่งซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นเครื่องหมายลูกศร 

 ข้อ ๓๖๖  ในกรณีหัวทางวิ่งถูกเลื่อนไปเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาสั้น ๆ สนามบินอาจจัดให้มีวัตถุ
ที่ใช้เป็นเครื่องหมายที่มีรูปแบบและสีเหมือนกับเครื่องหมายหัวทางวิ่งที่ถูกเลื่อนไป แทนการทำสีเครื่องหมาย
การเลื่อนหัวทางวิ่งลงบนพ้ืนผิวทางวิ่งก็ได้ 

 ข้อ ๓๖๗  หากพื้นที่ก่อนถึงหัวทางวิ่งที่ถูกเลื่อนไปมีสภาพไม่เหมาะสมสำหรับการขับเคลื่อนของ
อากาศยาน สนามบินต้องทำเครื่องหมายปิดบนพื้นที่ดังกล่าวตามข้อ ๙๔๕ 
 

จ. เครื่องหมายแสดงจุดเล็ง (Aiming Point Marking) 

 ข้อ ๓๖๘  สนามบินต้องทำเครื่องหมายแสดงจุดเล็งที่บริเวณแต่ละด้านของทางวิ่งสำหรับ 
      (๑)  ทางวิ่งแบบบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินที่มีผิวพ้ืนจราจรซึ่งมีรหัสตัวเลขเป็น ๑ 
๒ ๓ หรือ ๔ 
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      (๒)  ทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบินที่มีผิวพื้นจราจรซึ่งมีรหัสตัวเลข
เป็น ๓ หรือ ๔ 

 ข้อ ๓๖๙  จุดเริ่มต้นของเครื่องหมายแสดงจุดเล็งต้องไม่อยู่ในระยะใกล้กับหัวทางวิ่งเกินกว่าระยะทาง
ที่กำหนดไว้ในตารางที ่๑๗ ยกเว้นกรณีที่ทางวิ่งนั้น มีการติดตั้งระบบไฟนำร่อนลงด้วยสายตา ซึ่งจะต้องกำหนด
จุดเริ่มต้นของเครื่องหมายแสดงจุดเล็งให้สอดคล้องกับจุดเริ่มต้นของแนวร่อนลงด้วยสายตา 
 

ตารางท่ี ๑๗  ตำแหน่งและขนาดของเครื่องหมายแสดงจุดเล็ง 

 
 
 ข้อ ๓๗๐  เครื่องหมายแสดงจุดเล็งต้องประกอบด้วยแถบเส้นตรงที่เด่นชัดจำนวนสองแถบ โดยขนาด
ของแถบเส้นตรงและระยะห่างระหว่างขอบด้านในของแถบสองแถบดังกล่าว ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ ๑๗ 
ในกรณีที่สนามบินทำเครื่องหมายเขตจุดแตะพื้น ระยะห่างระหว่างแถบของเครื่องหมายแสดงจุดเล็งต้องเท่ากับ
ระยะห่างระหว่างแถบของเครื่องหมายเขตจุดแตะพ้ืน 
 

ฉ. เครื่องหมายเขตจุดแตะพื้น (Touchdown Zone Marking) 

 ข้อ ๓๗๑  สนามบินต้องทำเครื่องหมายเขตจุดแตะพ้ืน ณ บริเวณเขตจุดแตะพ้ืนสำหรับ 
      (๑)  ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นที่มีผิวพ้ืนจราจร ซึ่งมีรหัสตัวเลขเป็น ๒ ๓ หรือ ๔ 
      (๒)  ทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่น หรือทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบินที่มี
ผิวพ้ืนจราจรซึ่งมีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ และอาจเพิ่มความชัดเจนในการทำเครื่องหมายให้เห็นเด่นชัด 
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 ข้อ ๓๗๒  เครื่องหมายเขตจุดแตะพื้นต้องประกอบด้วยคู่ของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมุมฉากจัดวาง     
อยู่สองข้างของเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง ในลักษณะที่สมมาตรกันโดยจำนวนคู่ของเครื่องหมายดังกล่าวจะสัมพันธ์กับ
ระยะทางที่อากาศยานสามารถใช้ในการบินลงและในกรณีที่มีการแสดงเครื่องหมายเขตจุดแตะพื้นในทิศทาง   
การร่อนลงทั้งสองด้านของทางวิ่ง ให้ระยะห่างระหว่างหัวทางวิ่งเป็นไปตามตารางที่ ๑๘ 
 

ตารางท่ี ๑๘ ระยะห่างระหว่างหัวทางว่ิงในกรณีที่แสดงเครื่องหมายเขตจุดแตะพื้น 
ในทิศทางการร่อนลงทั้งสองด้านของทางว่ิง 

 
 
 ข้อ ๓๗๓  เครื่องหมายเขตจุดแตะพื้นต้องเป็นไปตามรูปที่ ๒๐ แบบ B หากสนามบินมีความจำเป็น   
ที่จะต้องทำเครื่องหมายตามรูปที่ ๒๐ แบบ A จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน โดยเครื่องหมาย
เขตจุดแตะพ้ืนในแต่ละรูปแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  สำหรับรูปแบบของเครื่องหมายเขตจุดแตะพ้ืนตามรูปที ่๒๐ แบบ A แถบเส้นตรงแต่ละแถบ 
ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒.๕ เมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร 
      (๒)  สำหรับรูปแบบของเครื่องหมายเขตจุดแตะพ้ืนตามรูปที ่๒๐ แบบ B แถบเส้นตรงแต่ละแถบ 
ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒.๕ เมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๘ เมตร โดยมีระยะห่างระหว่างแถบ
เส้นตรงที่ติดกัน ๑.๕ เมตร 
      ในกรณีที่สนามบินทำเครื่องหมายแสดงจุดเล็ง ระยะห่างระหว่างขอบด้านในของแถบ
เส้นตรงทั้งสองแถบของเครื่องหมายเขตจุดแตะพื้น ต้องเท่ากับระยะห่างระหว่างขอบด้านในแถบเส้นตรงของ
เครื่องหมายแสดงจุดเล็ง 
      ในกรณีท่ีสนามบินไม่ได้ทำเครื่องหมายแสดงจุดเล็ง ระยะห่างระหว่างแถบเส้นตรงของเครื่องหมาย 
ต้องสอดคล้องกับระยะห่างที่กำหนดไว้สำหรับเครื่องหมายแสดงจุดเล็งตามตารางที่ ๑๗ ตามความเหมาะสม 
      การเว้นระยะห่างระหว่างแถบเส้นตรงตามแนวยาว ต้องเท่ากับ ๑๕๐ เมตร โดยเริ่มจาก   
หัวทางวิ่ง ยกเว้นกรณีที่แถบเส้นตรงของเครื่องหมายเขตจุดแตะพ้ืนอยู่ตรงกันกับหรืออยู่ภายในระยะ ๕๐ เมตร
ของเครื่องหมายแสดงจุดเล็ง สนามบินต้องไม่ทำแถบเส้นตรงในส่วนนั้น 
 
 



 
            คู่มือกองทัพอากาศ เรื่อง หลักเกณฑม์าตรฐานสนามบิน                                                   AFM 03 - 014 

แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๘๒ 

 ข้อ ๓๗๔  ในกรณีทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่นที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๒ สนามบินต้องเพิ่มจำนวนคู่ของแถบ
เครื่องหมายเขตจุดแตะพ้ืนที่ระยะ ๑๕๐ เมตร หลังจากจุดเริ่มต้นเครื่องหมายแสดงจุดเล็งด้วย 
 

รูปที่ ๒๐  เครื่องหมายแสดงจุดเล็งและเครื่องหมายเขตจุดแตะพื้น 
(สำหรับทางว่ิงท่ีมีความยาวตั้งแต่ ๒,๔๐๐ เมตร ขึ้นไป) 
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ช. เครื่องหมายเส้นขอบทางว่ิง (Runway Side Stripe Marking) 

 ข้อ ๓๗๕  สนามบินต้องทำเครื่องหมายเส้นขอบทางวิ่งระหว่างหัวทางวิ่งทั้งสองด้านของทางวิ่งที่มี    
ผิวพ้ืนจราจรดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ในกรณีที่เป็นทางวิ่งแบบพรีซิชั่น หรือ 
      (๒)  ในกรณีท่ีไม่มีความชัดเจนระหว่างขอบของทางวิ่งกับไหล่ทางวิ่ง หรือพ้ืนที่บริเวณรอบ ๆ 
ทางวิ่ง 

 ข้อ ๓๗๖  เมื่อหัวทางวิ่งถูกเลื่อนไปอย่างถาวร สนามบินต้องทำเครื่องหมายเส้นขอบทางวิ่งให้มี
ลักษณะและขนาดตามที่กำหนดไว้ในรูปที่ ๒๑ และตารางท่ี ๑๙ 
 

รูปที ่๒๑  เครื่องหมายเส้นขอบทางว่ิงสำหรับหัวทางว่ิงถูกเลื่อนไปอย่างถาวร 
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ตารางท่ี ๑๙  ขนาดของเครื่องหมายเส้นขอบทางว่ิงสำหรับหัวทางว่ิงถูกเลื่อนไปอย่างถาวร (เส้นประ) 

 
 
 ข้อ ๓๗๗  เครื่องหมายเส้นขอบทางวิ่งต้องประกอบด้วยแถบเส้นตรงสองแถบซึ่งอยู่บนขอบแต่ละดา้น
ของทางวิ่ง โดยที่ขอบนอกของแถบเส้นตรงนั้น ต้องอยู่บริเวณขอบของทางวิ่ง เว้นแต่ในกรณีที่ทางวิ่งมีความกว้าง
มากกว่า ๖๐ เมตร แถบเส้นตรงต้องอยู่ที่ระยะ ๓๐ เมตร ห่างจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 

 ข้อ ๓๗๘  ในกรณีที่สนามบินมีลานกลับลำ เครื่องหมายเส้นขอบทางวิ่งต้องต่อเนื่องกันระหว่างทางวิ่ง
และลานกลับลำ 

 ข้อ ๓๗๙  เครื่องหมายเส้นขอบทางวิ่ง ต้องมีความกว้างอย่างน้อย ๐.๙ เมตร บนทางวิ่งที่มีความกว้าง
เท่ากับหรือมากกว่า ๓๐ เมตร หรอืมีความกว้างอย่างน้อย ๐.๔๕ เมตร บนทางวิ่งที่กว้างน้อยกว่า ๓๐ เมตร 
 

ซ. เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับ (Taxiway Center Line Marking) 

 ข้อ ๓๘๐  สนามบินต้องทำเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับบนทางขับที่มีผิวพื้นจราจรหรือลานจอด
อากาศยาน ในกรณีท่ีทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ ๒ ๓ หรือ ๔ เพ่ือเป็นการนำทางอย่างต่อเนื่องจากเส้นกึ่งกลาง 
ทางวิ่งถึงหลุมจอดอากาศยาน 

 ข้อ ๓๘๑  สนามบินต้องทำเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับบนทางวิ่งที่มีผิวพื้นจราจร  เมื่อทางวิ่งนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางมาตรฐานในการขับเคลื่อน และ 
      (๑)  เมื่อไม่มีเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง หรือ 
      (๒)  แนวเส้นกึ่งกลางทางขับไม่สอดคล้องกับแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 

 ข้อ ๓๘๒  ในกรณีที ่มีความจำเป็นต้องแสดงตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ ่ง  สนามบินต้องจัดให้มี
เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับแบบเน้นย้ำ 
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 ข้อ ๓๘๓  เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับแบบเน้นย้ำตามข้อ ๓๘๒ ต้องอยู่ที่จุดตัดของทางวิ่งและทางขับ 
ทุกจุด 

 ข้อ ๓๘๔  เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับต้องอยู่ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ 
      (๑)  เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับบนส่วนที่เป็นทางตรงของทางขับ ต้องอยู่บนแนวเส้น
กึ่งกลางทางขับ 
      (๒)  เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับบนส่วนที่เป็นแนวโค้งของทางขับ  ต้องต่อเนื่องจาก
ส่วนที่เป็นแนวตรงของทางขับและรักษาระยะคงที่จากขอบนอกของส่วนโค้ง 

 ข้อ ๓๘๕  บริเวณจุดตัดของทางขับกับทางวิ่งซึ่งทางขับนั้น ใช้เป็นทางขับออกจากทางวิ่ง เครื่องหมาย
เส้นกึ่งกลางทางขับต้องมีลักษณะโค้งเข้าไปหาเส้นกึ่งกลางทางวิ่งตามที่แสดงไว้ในรูปที่ ๒๒ และรูปที่ ๓๗     
โดยเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับต้องต่อขนานไปกับเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางวิ่งเป็นระยะทางอย่างน้อย  
๖๐ เมตร นับจากจุดสัมผัสกับเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ และเป็นระยะทาง
อย่างน้อย ๓๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรอื ๒ 

 ข้อ ๓๘๖  ในกรณีที่สนามบินทำเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับบนทางวิ่งตามข้อ ๓๘๑ เครื่องหมาย
ดังกล่าว ต้องอยู่บนแนวเส้นกึ่งกลางของทางขับที่กำหนดไว้ 

 ข้อ ๓๘๗  ในกรณีที่สนามบินทำเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับแบบเน้นย้ำตามข้อ ๓๘๒ 
      (๑)  เครื่องหมายดังกล่าวต้องยาวออกจากตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งตามรูปแบบ A      
ในรูปที ่๒๒ เป็นระยะทาง ๔๗ เมตร ในทิศทางของการเคลื่อนที่ออกจากทางวิ่งตามที่แสดงในรูปที่ ๒๓ แบบ (a) 
      (๒)  ถ้าเครื่องหมายดังกล่าวตัดผ่านเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็น
ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง หรือทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม และอยู่ภายในระยะทาง ๔๗ เมตร  
จากเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งเครื่องหมายแรก เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับแบบเน้นย้ำต้องมี
การเว้นช่วงเป็นระยะทาง ๐.๙ เมตร ก่อนและหลังจากจุดที่เครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งที่ตัดกัน   
และเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับแบบเน้นย้ำต้องยาวต่อเนื่องเลยจากเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง 
ที่ตัดกันออกไปอีกอย่างน้อยเป็นจำนวนสามแถบเส้นประ หรือเป็นระยะทาง ๔๗ เมตร จากจุดเริ ่มต้นถึง
จุดสิ้นสุดแล้วแต่ว่า ระยะทางใดจะมากกว่าตามรูปที่ ๒๓ แบบ (b) 
      (๓)  ถ้าเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับแบบเน้นย้ำยาวต่อเนื่องผ่านจุดตัดกันของทางขับ  
ซึ่งอยู่ภายในระยะ ๔๗ เมตร จากเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับ 
แบบเน้นย้ำจะต้องมีการเว้นช่วงเป็นระยะทาง ๑.๕ เมตร ก่อนและหลังจากจุดที่เครื่องหมายเส้นกึ่งกลาง    
ทางขับที่ตัดข้ามเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับแบบเน้นย้ำและเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับแบบเน้นย้ำ                  
ต้องยาวต่อเนื่องเลยจากจุดตัดกันบนทางขับออกไปอีกอย่างน้อยเป็นจำนวนสามแถบเส้นประหรือเป็นระยะทาง 
๔๗ เมตร จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด แล้วแต่ว่าระยะทางใดจะมากกว่าตามรูปที่ ๒๓ แบบ (c) 
      (๔)  ในกรณีที่เส้นกึ่งกลางทางขับสองเส้นมาบรรจบกันหรือก่อนถึงเครื่องหมายตำแหน่ง
หยุดคอยเข้าทางวิ่ง เส้นประด้านในต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ตามรูปที่ ๒๓ แบบ (d) 
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      (๕)  ในกรณีที่มีเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งสองเครื่องหมายอยู่ตรงข้ามกัน
และมีระยะห่างระหว่างกันน้อยกว่า ๙๔ เมตร เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับแบบเน้นย้ำต้องยาวเท่ากับ
ระยะห่างดังกล่าวตามรูปที่ ๒๓ แบบ (e) 

 ข้อ ๓๘๘  เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับต้องเป็นเส้นแถบที่มีความกว้างอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร 
ต่อเนื่องตลอดความยาวทางขับยกเว้นจุดที่ตัดกับเครื่องหมายหยุดคอยเข้าทางวิ่งหรือเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอย 
บนทางขับตามที่แสดงไว้ในรูปที่ ๒๒ 

 ข้อ ๓๘๙  เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับแบบเน้นย้ำ ต้องเป็นตามที่แสดงไว้ในรูปที่ ๒๓ 
 

รูปที่ ๒๒ เครื่องหมายทางขับ (และเครื่องหมายทางว่ิงแบบพ้ืนฐาน) 
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รูปที ่๒๓  เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับแบบเน้นย้ำ 
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ฌ. เครื่องหมายลานกลับลำ (Runway Turn Pad Marking) 

  ข้อ ๓๙๐  กรณีที่สนามบินจัดให้มีลานกลับลำ สนามบินต้องทำเครื่องหมายลานกลับลำสำหรับนำทาง
อากาศยานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถเลี้ยวกลับลำบนทางวิ่งครบ ๑๘๐ องศาและตั้งลำตรงกับแนว       
เส้นกึ่งกลางทางวิ่งได้ 

  ข้อ ๓๙๑  เครื่องหมายลานกลับลำต้องมีลักษณะโค้งออกจากแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งเข้าสู่ลานกลับลำ
โดยรัศมีของส่วนโค้งต้องสอดคล้องกับความสามารถในการขับเคลื่อนและความเร็วปกติที่ใช้ในการขับเคลื่อน
ของอากาศยานบนลานกลับลำดังกล่าว ทั้งนี้ มุมตัดกันของเครื่องหมายลานกลับลำกับแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง
ต้องทำมุมไม่เกิน ๓๐ องศา 

  ข้อ ๓๙๒  เครื่องหมายลานกลับลำต้องต่อขยายขนานไปกับเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง          
เป็นระยะทางอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ๖๐ เมตร นับจากจุดที่เครื่องหมายทั้งสองสัมผัสกันสำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น  
๓ หรือ ๔ 
      (๒)  ๓๐ เมตร นับจากจุดที่เครื่องหมายทั้งสองสัมผัสกันสำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น  
๑ หรือ ๒ 

  ข้อ ๓๙๓  เครื่องหมายลานกลับลำตามข้อ ๓๙๑ ต้องนำทางอากาศยานในลักษณะที่ทำให้มีการ
ขับเคลื่อนเป็นเส้นตรงก่อนถึงจุดเริ่มทำการเลี้ยว ๑๘๐ องศา ทั้งนี้  ส่วนที่ เป็นเส้นตรงขอเครื่องหมาย        
ลานกลับลำต้องขนานกับขอบนอกของพื้นที่ลานกลับลำ 

  ข้อ ๓๙๔  การออกแบบส่วนโค้งของเครื่องหมายลานกลับลำเพ่ือให้อากาศยานสามารถทำการเลี้ยว 
๑๘๐ องศาได้นั้น สนามบินต้องคำนึงถึงมุมเลี้ยวของล้อหน้าซึ่งต้องไม่เกิน ๔๕ องศา 

  ข้อ ๓๙๕  การออกแบบเครื่องหมายลานกลับลำ ต้องเป็นไปในลักษณะที่ว่าเมื่อห้องนักบินของอากาศยาน 
อยู่เหนือเครื่องหมายลานกลับลำแล้ว ระยะห่างระหว่างล้อของอากาศยานกับขอบของพ้ืนที่ลานกลับลำ     
ต้องไมน่้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒๖ 

  ข้อ ๓๙๖  เครื่องหมายลานกลับลำต้องมีความกว้างอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร และมีความยาวต่อเนื่อง 
 

 ญ. เครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางว่ิง (Runway-Holding Position Marking) 

  ข้อ ๓๙๗  สนามบินต้องทำเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง ณ ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง 

  ข้อ ๓๙๘  ที่จุดตัดของทางขับกับทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน  ทางวิ่งแบบ
นอนพรีซิชั่น หรือทางวิ่งสำหรับการบินขึ้น  รูปแบบของเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งต้องเป็นไป
ตามรูปที่ ๒๒ แบบ A 
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  ข้อ ๓๙๙  ในกรณีที่มีตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งเพียงแห่งเดียว ณ จุดตัดกันของทางขับกับทางวิ่ง
แบบพรีซิชั่นประเภทที่หนึ่ง ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง และทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม รูปแบบ
ของเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งต้องเป็นไปตามรูปที่ ๒๒ แบบ A และในกรณีท่ีมีตำแหน่งหยุดคอย
เข้าทางวิ่งจำนวนสองหรือสามแห่ง ณ ตำแหน่งตัดกันดังกล่าว  รูปแบบเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง 
ที่อยู่ใกล้ทางวิ่งมากที่สุด ต้องเป็นไปตามรูปที่ ๒๒ แบบ A และเครื่องหมายที่อยู่ไกลจากทางวิ่งมากกว่า      
ต้องเป็นไปตามรูปที่ ๒๒ แบบ B 

  ข้อ ๔๐๐  ขนาดของเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งต้องเป็นไปตามรูปที่ ๒๔ แบบ A หรือ
แบบ B ตามความเหมาะสม 

  ข้อ ๔๐๑  ในกรณีที่เครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งแบบ B อยู่บนพ้ืนที่ซึ่งมีความยาวเกิน   
๖๐ เมตร  สนามบินต้องทำสีเครื่องหมาย “CAT II” หรือ “CAT III” ตามความเหมาะสมบนพ้ืนผิวที่ปลาย
ทั้งสองด้านของเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งดังกล่าว และมีระยะห่างระหว่างขอบนอกของเครื่องหมาย 
ทั้งสองมากสุดไม่เกิน ๔๕ เมตร โดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘ เมตร และมีระยะห่างไม่เกิน      
๐.๙ เมตร เหนือเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอย 

  ข้อ ๔๐๒  เครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งซึ่งแสดง ณ จุดตัดกันของทางวิ่งสองเส้นต้องตั้งฉาก
กับแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางมาตรฐานในการขับเคลื่อนของอากาศยาน โดยรูปแบบ
ของเครื่องหมายต้องเป็นไปตามรูปที่ ๒๔ แบบ A 
 

รูปที ่๒๔  เครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางว่ิง 
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ฎ. เครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ (Intermediate Holding Position Marking) 

  ข้อ ๔๐๓  สนามบินต้องทำเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับแสดง ณ ตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ 

  ข้อ ๔๐๔  เมื่อมีเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับแสดงอยู่ที่จุดตัดกันของทางขับที่มีผิวพ้ืน
จราจรสองทางขับ เครื่องหมายดังกล่าวต้องตัดขวางทางขับในระยะห่างที่เพียงพอจากขอบที่อยู่ใกล้ของอีกทางขับหนึ่ง 
ที่ตัดกันเพ่ือให้มั่นใจว่า มีระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างอากาศยานที่กำลังขับเคลื่อนบนทางขับทั้งสอง  ทั้งนี้
เครื่องหมายดังกล่าว ต้องสมนัยกับแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งหรือไฟแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ 

  ข้อ ๔๐๕  เครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ ต้องมีลักษณะเป็นแถบเส้นประเส้นเดี่ยวตามที่
แสดงในรูปที่ ๒๒ 
 
ฏ. เครื่องหมายจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์ในสนามบิน (VOR Aerodrome Checkpoint Marking) 

  ข้อ ๔๐๖  ในกรณีที่สนามบินจัดให้มีจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์ในสนามบิน  สนามบินต้องทำ
เครื่องหมายจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์ในสนามบิน ณ ตำแหน่งดังกล่าวและติดตั้งป้ายแสดงจุดตรวจสอบ
คลื่นวิทยุวีโออาร์ในสนามบิน  ผู้ดำเนินการสนามบินต้องจัดให้มีการประสานงานกับผู้ให้บริการการเดินอากาศ
และผู้ดำเนินการเดินอากาศ ในการกำหนดจุดตรวจคลื่นวิทยุวีโออาร์และต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
สำนักงานก่อน 

  ข้อ ๔๐๗  เครื่องหมายจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์ในสนามบินตามข้อ ๔๐๖ ต้องอยู่ตรงกลางของ
ตำแหน่งที่อากาศยานทำการจอดเพ่ือรับสัญญาณวีโออาร์ที่ถูกต้อง 

  ข้อ ๔๐๘  เครื่องหมายจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์ในสนามบิน  ต้องประกอบด้วยวงกลมที่มี       
เส้นผ่านศูนย์กลางยาว ๖ เมตร และมีความกว้างของเส้น ๑๕ เซนติเมตร ตามรูปที่ ๒๕ แบบ A 

  ข้อ ๔๐๙  ในกรณีที่ต้องการกำหนดให้อากาศยานหันหัวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยเฉพาะ
สนามบินต้องจัดให้มีแถบเส้นลากผ่านศูนย์กลางของวงกลมในองศาที่กำหนด โดยแถบเส้นดังกล่าวต้องมีความยาว 
ต่อออกนอกวงกลมไปอีก ๖ เมตร ในทิศทางเฉพาะที่กำหนดไว้และมีสัญลักษณ์หัวลูกศรที่ปลายแถบเส้น
ดังกล่าว ทั้งนี ้แถบเส้นต้องมีความกว้าง ๑๕ เซนติเมตร ตามรูปที่ ๒๕ แบบ B 

  ข้อ ๔๑๐  เครื่องหมายจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์ในสนามบิน ต้องเป็นสีขาว 

  ข้อ ๔๑๑  ในพ้ืนผิวท่ีมีสีอ่อน หากต้องการให้เครื่องหมายเด่นชัดยิ่งขึ้น ให้สนามบินทำขอบเครื่องหมาย
ด้วยสีดำ 
 

ฐ. เครื่องหมายหลุมจอดอากาศยาน (Aircraft Stand Marking) 

  ข้อ ๔๑๒  สนามบินต้องทำเครื่องหมายหลุมจอดอากาศยาน ณ ตำแหน่งหลุมจอดอากาศยานที่
กำหนดไว้บนลานจอดอากาศยานที่มีผิวพ้ืนจราจร 
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รูปที่ ๒๕ เครื่องหมายจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์ในสนามบิน 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ข้อ ๔๑๓  เครื่องหมายหลุมจอดอากาศยานบนลานจอดอากาศยานที่มีผิวพ้ืนจราจรตามข้อ ๔๑๒  
ต้องอยู่ในตำแหน่งที่มีระยะห่างต่ำสุดระหว่างอากาศยานกับอากาศยานที่กำลังขับเคลื่อนเข้าสู่หรือออกจากหลุมจอด
อากาศยาน  อากาศยานที่จอดนิ่งที่หลุมจอดอากาศยาน สิ่งปลูกสร้าง หรือวัตถุอ่ืน ๆ เมื่อล้อหน้าของอากาศยาน 
เคลื่อนไปตามเครื่องหมายหลุมจอดอากาศยานเป็นระยะห่างตามตารางที่ ๑๓ 

  ข้อ ๔๑๔  เครื่องหมายหลุมจอดอากาศยานต้องเป็นไปตามรูปแบบการจัดตำแหน่งการจอดของอากาศยาน 
(Aircraft Configuration) และสามารถใช้เสริมการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ช่วยจอดอ่ืน ๆ ซึ่งอาจประกอบด้วย
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ชื่อหลุมจอดอากาศยาน เส้นนำอากาศยานเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน เครื่องหมาย
บอกตำแหน่งเริ่มเลี้ยว เส้นบอกแนวการเลี้ยว เส้นแถบปรับแนวเส้นบอกตำแหน่งหยุด และเส้นนำอากาศยาน
ออกจากหลุมจอดอากาศยาน 

  ข้อ ๔๑๕  ชื่อหลุมจอดอากาศยาน (ตัวอักษรหรือตัวเลข) ต้องรวมอยู่ในแนวเส้นนำอากาศยานเข้าสู่
หลุมจอดอากาศยาน โดยอยู่ที่ระยะห่างไม่ไกลจากจุดเริ่มต้นของเส้นนำอากาศยานเข้า ทั้งนี้ ชื่อหลุมจอดอากาศยาน 
ต้องมีความสูงเพียงพอที่จะสามารถอ่านได้จากห้องนักบินของอากาศยานที่กำลังใช้งานหลุมจอดอากาศยานนั้น 

  ข้อ ๔๑๖  เมื่อเครื่องหมายหลุมจอดอากาศยานสองชุดทับซ้อนกัน เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งาน 
ลานจอดอากาศยาน และเป็นการยากที่จะแบ่งแยกว่าอากาศยานจะใช้เครื่องหมายใด หรืออาจทำให้ความ
ปลอดภัยลดลง หากอากาศยานเลือกใช้เครื่องหมายผิดพลาด  สนามบินต้องเพ่ิมชื่อแบบของอากาศยานที่จะใช้
เครื่องหมายหลุมจอดอากาศยานแต่ละชุด ที่บริเวณชื่อหลุมจอดอากาศยาน 

  ข้อ ๔๑๗  เส้นนำอากาศยานเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน เส้นบอกแนวการเลี้ยว และเส้นนำอากาศยาน
ออกจากหลุมจอดอากาศยาน ต้องมีลักษณะยาวต่อเนื่องกันและมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร แต่หาก
กรณีที่มีการทับซ้อนกันของเครื่องหมายหลุมจอดอากาศยานตั้งแต่หนึ่งชุดขึ้นไป  สนามบินต้องทำแถบเส้นที่
ต่อเนื่องกันสำหรับเครื่องหมายหลุมจอดอากาศยาน ที่มีการใช้งานโดยแบบอากาศยานที่มีความต้องการ สิ่งอำนวย 
ความสะดวกมากที่สุด และแถบเส้นประสำหรับแบบอากาศยานอ่ืน ๆ 
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ข้อ ๔๑๘  ส่วนโค้งของเส้นนำอากาศยานเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน เส้นบอกแนวการเลี้ยว และเส้นนำ
อากาศยานออกจากหลุมจอดอากาศยาน ต้องมีรัศมีที่เหมาะสมกับแบบอากาศยานที่มีความต้องการสิ่งอำนวย
ความสะดวกมากที่สุดที่จะใช้เครื่องหมายดังกล่าว 

  ข้อ ๔๑๙  เมื่อเครื่องหมายหลุมจอดอากาศยานออกแบบมาสำหรับให้ใช้งานได้ในทิศทางเดียว  สนามบิน 
ต้องเพ่ิมลูกศรซึ่งชี้ไปยังทิศทางที่ต้องการ โดยลูกศรดังกล่าวต้องเป็นส่วนหนึ่งของเส้นนำอากาศยานเข้าสู่หลุมจอด 
อากาศยาน และเส้นนำอากาศยานออกจากหลุมจอดอากาศยาน 

  ข้อ ๔๒๐  เครื่องหมายบอกตำแหน่งเริ่มเลี้ยว ต้องอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นนำอากาศยานเข้าสู่
หลุมจอดอากาศยาน และเป็นเส้นที่ยื่นออกไปทางด้านซ้ายมือตรงตำแหน่งนักบิน ณ จุดเริ่มต้นของการเลี้ยว
โดยแถบเส้นนั้น ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร โดยมีหัวลูกศร 
บ่งชี้ทิศทางในการเลี้ยว 
      ระยะที่จะต้องรักษาระหว่างเครื่องหมายบอกตำแหน่งเริ่มเลี้ยวและเส้นนำอากาศยานเข้าสู่
หลุมจอดอากาศยานตามวรรคหนึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแบบอากาศยาน โดยต้องพิจารณาถึง       
การมองเห็นของนักบินด้วย 

  ข้อ ๔๒๑  หากมีเครื่องหมายบอกตำแหน่งเริ่มเลี้ยวและเส้นบอกตำแหน่งหยุดมากกว่าหนึ่งแถบเส้น
สนามบินต้องระบุรหัสสำหรับแถบเส้นแต่ละแถบ 

  ข้อ ๔๒๒  เส้นแถบปรับแนว (Alignment Bar) ต้องวางในตำแหน่งที่สมนัยกับส่วนต่อขยายจาก   
แนวเส้นกึ่งกลางของตำแหน่งที่กำหนดไว้สำหรับจอดอากาศยาน และนักบินสามารถมองเห็นได้ในขณะขับเคลื่อน
อยู่ในส่วนสุดท้ายของการจอดอากาศยาน ทั้งนี ้เส้นแถบดังกล่าวต้องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร 

  ข้อ ๔๒๓  เส้นบอกตำแหน่งหยุด (Stop Line) ต้องอยู่ในแนวตั้งฉากกับเส้นแถบปรับแนว (Alignment 
Bar) และยื่นไปทางด้านซ้ายตรงกับตำแหน่งของนักบิน ณ จุดที่ต้องการให้หยุด โดยเส้นดังกล่าวต้องมีความยาว
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร 
      ระยะที่จะต้องรักษาระหว่างเส้นบอกตำแหน่งหยุดตามวรรคหนึ่ง และเส้นนำอากาศยานเข้าสู่ 
หลุมจอดอากาศยานอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแบบอากาศยาน โดยต้องพิจารณาถึงการมองเห็นของนักบินด้วย 
 

ฑ. เส้นเขตปลอดภัยในลานจอดอากาศยาน (Apron Safety Line) 

  ข้อ ๔๒๔  สนามบินต้องจัดให้มีเส้นเขตปลอดภัยในลานจอดอากาศยานบนลานจอดอากาศยานที่มี   
ผิวพ้ืนจราจรตามที่กำหนด โดยรูปแบบการจัดตำแหน่งการจอดของอากาศยานและอุปกรณ์ภาคพ้ืนต่าง ๆ 

  ข้อ ๔๒๕  เส้นเขตปลอดภัยในลานจอดอากาศยานต้องอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการให้เป็นพ้ืนที่ใช้งานของ
ยานพาหนะภาคพ้ืน และอุปกรณ์ให้บริการอากาศยานอย่างอ่ืน เพ่ือให้มีระยะปลอดภัยห่างจากอากาศยาน 

  ข้อ ๔๒๖  เส้นเขตปลอดภัยในลานจอดอากาศยานต้องเป็นไปตามรูปแบบการจัดตำแหน่งการจอดของ
อากาศยานและอุปกรณ์ภาคพ้ืนต่าง ๆ ซึ่งอาจประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น เส้นแสดงระยะห่าง        
ที่ปลอดภัยระหว่างปลายปีกของอากาศยานที่เป็นเส้นทึบสีแดงและขาว และแถบเส้นขอบถนนที่เป็นเส้นทึบสีขาว 
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  ข้อ ๔๒๗  เส้นเขตปลอดภัยในลานจอดอากาศยาน ต้องมีลักษณะเป็นแถบเส้นต่อเนื่องตามความยาว
และมีความกว้างอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร 
 

ฒ. เครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยบนถนน (Road-Holding Position Marking) 

  ข้อ ๔๒๘  สนามบินต้องจัดให้มีเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยบนถนนบนพ้ืนผิวถนนที่มีการเชื่อมต่อ
เข้าสู่ทางวิ่ง 

  ข้อ ๔๒๙  เครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยบนถนน ต้องตัดขวางถนน ณ ตำแหน่งหยุดคอยเข้าสู่ทางวิ่ง 

  ข้อ ๔๓๐  เครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยบนถนน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
 

ณ. เครื่องหมายประเภทบังคับ (Mandatory Instruction Marking) 

  ข้อ ๔๓๑  ในกรณีท่ีไม่สามารถติดตั้งป้ายบังคับ (Mandatory Instruction Sign) ให้เป็นไปตามข้อ ๗๖๙ ได้ 
สนามบินต้องทำเครื่องหมายประเภทบังคับบนพื้นผิวที่มีผิวพ้ืนจราจรแทน 

  ข้อ ๔๓๒  ในกรณีที่มีความจำเป็นในเชิงปฏิบัติการ เช่น ทางขับมีความกว้างมากกว่า ๖๐ เมตร หรือ
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมการป้องกันการรุกล้ำเข้าไปในทางวิ่ง  สนามบินต้องจัดให้มีเครื่องหมายประเภทบังคับ
เพ่ิมเติมจากการจัดทำป้ายบังคับ 

  ข้อ ๔๓๓  เครื่องหมายประเภทบังคับซึ่งอยู่บนพ้ืนผิวทางขับที่มีรหัสตัวอักษรเป็น A B C หรือ D   
ต้องจัดวางอย่างสมมาตรกันในแนวตัดขวางทางขับที่บริเวณแนวเส้นกึ่งกลางทางขับและอยู่บนด้านเดียวกันกับ
ด้านที่อากาศยานจะต้องหยุดคอยของเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งตามรูปที่ ๒๖ แบบ A ทั้งนี้ 
ระยะห่างระหว่างขอบที่ใกล้ที่สุดของเครื่องหมายประเภทบังคับกับเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง 
หรือกับเครื่องหมายเส้นกึง่กลางทางขับต้องไม่น้อยกว่า ๑ เมตร 

  ข้อ ๔๓๔  เครื่องหมายประเภทบังคับซึ่งอยู่บนพ้ืนผิวทางขับที่มีรหัสตัวอักษรเป็น E หรือ F ต้องอยู่ที่
ด้านข้างทั้งสองด้านของเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับและอยู่บนด้านเดียวกันกับด้านที่อากาศยานจะต้องหยุดคอย 
ของเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งขนาดรูปที่ ๒๖ แบบ B ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างขอบที่ใกล้ที่สุดของ
เครื่องหมายประเภทบังคับกับเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งหรือกับเครื่องหมายเส้นกึ่ งกลางทางขับ
ต้องไม่น้อยกว่า ๑ เมตร 

  ข้อ ๔๓๕  เครื่องหมายประเภทบังคับต้องไม่อยู่บนพื้นผิวทางวิ่ง 

  ข้อ ๔๓๖  เครื่องหมายประเภทบังคับต้องประกอบด้วยข้อความสีขาวบนพื้นสีแดง ยกเว้นเครื่องหมาย 
“NO ENTRY” ซึ่งต้องมีข้อความที่เหมือนกันกับป้ายบังคับที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อ ๔๓๗  เครื่องหมาย “NO ENTRY” ต้องประกอบด้วยข้อความสีขาว อ่านว่า “NO ENTRY” บนพ้ืนสีแดง 

  ข้อ ๔๓๘  หากความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายกับผิวพ้ืนจราจรไม่ชัดเจนเพียงพอ เครื่องหมาย
ประเภทบังคับต้องถูกเน้นด้วยขอบสีขาวหรือสีดำ ขนาดความเหมาะสม 
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รูปที ่๒๖  เครื่องหมายประเภทบังคับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อ ๔๓๙  ข้อความของเครื่องหมายประเภทบังคับต้องเป็นตัวอักษรที่มีความสูง ๔ เมตร บนพ้ืนผิวทางขับ 
ที่มีรหัสตัวอักษรเป็น C D E หรือ F และมีความสูง ๒ เมตร บนพ้ืนผิวทางขับที่มีรหัสตัวอักษรเป็น A หรือ B 
โดยขอ้ความต้องมีรูปแบบและสัดส่วนตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย ๓ 

  ข้อ ๔๔๐  พ้ืนหลังของข้อความต้องมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากและขยายเพิ่มไปทางด้านข้างด้านบน
และด้านล่างจากข้อความอย่างน้อยด้านละ ๐.๕ เมตร 
 

ด. เครื่องหมายเพื่อบอกข้อมูล (Information Marking) 

  ข้อ ๔๔๑  กรณีที่ไม่สามารถติดตั้งป้ายบอกข้อมูลในบริเวณที่จะต้องติดตั้ง   สนามบินต้องจัดทำ
เครื่องหมายเพ่ือบอกข้อมูลบนผิวพ้ืนจราจรแทน 

  ข้อ ๔๔๒  ในกรณีที่มีความจำเป็นในเชิงปฏิบัติการ  สนามบินต้องทำเครื่องหมายเพ่ือบอกข้อมูล
เพ่ิมเติมจากการจัดทำป้ายบอกข้อมูล 

  ข้อ ๔๔๓  สนามบินต้องทำเครื่องหมายเพ่ือบอกข้อมูลประเภทเครื่องหมายแสดงทิศทางและ
เครื่องหมายแสดงตำแหน่งไว้ก่อนและหลังจุดตัดบนทางขับที่มีความซับซ้อน และ ณ ตำแหน่งที่พบว่าหากทำ
เครื่องหมายเหล่านั้นเพิ่มเติมแล้ว จะช่วยนักบินในการปฏิบัติการภาคพื้น 

  ข้อ ๔๔๔  สนามบินต้องทำเครื่องหมายเพ่ือบอกข้อมูลประเภทเครื่องหมายแสดงตำแหน่งบนพ้ืนผิว   
ที่เป็นผิวพ้ืนจราจร ให้มีระยะห่างเป็นช่วง ๆ สม่ำเสมอตามแนวยาวทางขับ ในกรณีที่ทางขับมีความยาวมาก 
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  ข้อ ๔๔๕  สนามบินต้องทำเครื่องหมายเพื่อบอกข้อมูลไว้บนพ้ืนผิวของทางขับหรือลานจอดอากาศยาน
ตามความจำเป็น และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถอ่านได้จากห้องนักบินของอากาศยานที่กำลังขับเคลื่อนเข้าหา 

  ข้อ ๔๔๖  เครื่องหมายเพ่ือบอกข้อมูล ต้องประกอบด้วย 
      (๑)  ข้อความสีเหลืองบนพ้ืนหลังสีดำ เพ่ือใช้แทนที่หรือเสริมการใช้ป้ายแสดงตำแหน่ง 
      (๒)  ข้อความสีดำบนพ้ืนหลังสีเหลือง เพ่ือใช้แทนที่หรือเสริมการใช้ป้ายแสดงทิศทางหรือ
ป้ายแสดงจุดหมายปลายทาง 

  ข้อ ๔๔๗  ในกรณีที่ความแตกต่างระหว่างพ้ืนหลังของเครื่องหมายและผิวพ้ืนจราจรไม่ชัดเจนเพียงพอ
เครื่องหมายเพ่ือบอกข้อมูลนั้นต้องเพ่ิมเติม 
      (๑)  ขอบสีดำบนพื้นหลัง เมื่อข้อความเป็นสีดำ และ 
      (๒)  ขอบสีเหลืองบนพื้นหลัง เมื่อข้อความเป็นสีเหลือง 

  ข้อ ๔๔๘  ตัวอักษรของเครื่องหมายเพ่ือบอกข้อมูลต้องมีความสูง ๔ เมตร โดยข้อความจะต้องมีรูปแบบ
และสัดส่วนเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย ๓ 
 

๓. ไฟสนามบิน 
 

ก. บทท่ัวไป 

แสงซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน 

  ข้อ ๔๔๙  สนามบินต้องดำเนินการจัดให้มีกระบวนการประสานงาน เพ่ือให้มีการดับไฟ พรางไฟหรือ
ดัดแปลงไฟภาคพ้ืนที่ไม่ได้ใช้สำหรับการบิน (Non-aeronautical Ground Light) ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กับ
สนามบินและเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานเพื่อกำจัดต้นเหตุของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

 

ไฟซ่ึงอาจก่อให้เกิดความสับสน 

  ข้อ ๔๕๐  สนามบินต้องมีการดับไฟ พรางไฟ หรือดัดแปลงไฟภาคพ้ืน ที่ไม่ได้ใช้สำหรับการบิน       
ซึ่งมีความเข้มแสงการจัดวางหรือสีที่อาจบดบังหรือทำให้เกิดความสับสนในการแปลความหมายของไฟภาคพ้ืน
สำหรับการบิน (Aeronautical Ground Lights) เพ่ือกำจัดโอกาสที่จะก่อให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะไฟภาคพ้ืน 
ที่ไม่ได้ใช้สำหรับการบิน ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากทางอากาศภายในบริเวณพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ทางวิ่งแบบบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน ที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๔ ภายในพ้ืนที่ก่อนถึง 
หัวทางวิ่งและหลังจากจุดสิ้นสุดทางวิ่ง โดยมีความยาวอย่างน้อย ๔,๕๐๐ เมตร จากหัวทางวิ่งและจุดสิ้นสุด  
ทางวิ่งและมีความกว้าง ๗๕๐ เมตร ออกไปด้านข้างท้ังสองด้านของเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่ต่อขยาย 
      (๒)  ทางวิ่งแบบบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน  ที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๒ หรือ ๓        
ให้เป็นไปตาม (๑) แต่ให้มีความยาวจากหัวทางวิ่งและจุดสิ้นสุดทางวิ่งเป็นระยะทางอย่างน้อย ๓,๐๐๐ เมตร 
      (๓)  ทางวิ่งแบบบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน ที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ และทางวิ่งแบบบินลง 
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โดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน ภายในพื้นที่แนวร่อนไฟภาคพ้ืน สำหรับการบินซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสน
ต่อเรือเดินทะเล 

  ข้อ ๔๕๑  ในกรณีท่ีไฟภาคพ้ืนสำหรับการบินอยู่ใกล้ทางน้ำที่ใช้เพ่ือการเดินเรือ  สนามบินต้องตรวจสอบ 
เพ่ือให้แน่ใจว่า แสงของไฟดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดความสับสนต่อเรือเดินทะเล 
 

ไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบินซึ่งยกระดับข้ึนเหนือพื้น (Elevation Approach Lights) 

  ข้อ ๔๕๒  ไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบินซึ่งยกระดับขึ้นเหนือพ้ืนและเสาสำหรับรองรับไฟดังกล่าว
ต้องสามารถแตกหักง่าย ยกเว้นส่วนของระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบินที่ห่างจากหัวทางวิ่งเกิน ๓๐๐ เมตร 
ทั้งนี ้
      (๑)  เสาสำหรับรองรับไฟที่มีความสูงเกินกว่า ๑๒ เมตร ส่วนของเสาจากยอดลงมา ๑๒ เมตรแรก 
ต้องมีลักษณะที่แตกหักง่าย และ 
      (๒)  ในกรณีที่มีวัตถุที่ไม่สามารถแตกหักง่ายล้อมรอบเสาสำหรับรองรับไฟ ส่วนของเสาที่อยู่ 
สูงกว่าวัตถุท่ีล้อมรอบนั้น ต้องมีลักษณะที่แตกหักง่าย 

  ข้อ ๔๕๓  เมื่ออุปกรณ์หรือเสาติดตั้งสำหรับรองรับไฟนำร่องตามข้อ ๔๕๒ ไม่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนเพียงพอ  สนามบินต้องมีการทำเครื่องหมายด้วยการทำสีอย่างเหมาะสม 
 

ไฟซ่ึงยกระดับข้ึนเหนือพื้น 

  ข้อ ๔๕๔  ไฟทางวิ่งทางหยุดและทางขับที่ยกระดับขึ้นเหนือพ้ืน ต้องมีลักษณะที่แตกหักง่าย โดยความสูง 
ของไฟต้องเหมาะสม และอยู่ในระดับที่ต่ำเพียงพอเพ่ือรักษาระยะปลอดภัยของใบพัดและเครื่องยนต์ของอากาศยาน 
 

ไฟฝังพื้น 

  ข้อ  ๔๕๕  ไฟที่ฝังอยู่พ้ืนของทางวิ่งทางหยุดทางขับและลานจอดอากาศยานต้องออกแบบและติดตั้ง
ให้สามารถทนต่อการถูกกดทับของล้ออากาศยานได้  โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่ออากาศยานและ      
ไฟฝังพื้นดังกล่าว 
      ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการนำความร้อนหรือการแผ่รังสีบริเวณที่มีการสัมผัสกันระหว่าง  
ไฟฝังพ้ืนและล้ออากาศยานตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน ๑๖๐ องศาเซลเซียส เมื่อล้ออากาศยานกดทับโคมไฟ
เป็นเวลา ๑๐ นาท ี
 

ความเข้มแสงและการควบคุม 

  ข้อ ๔๕๖  ความเข้มแสงของไฟทางวิ่งต้องเพียงพอสำหรับสภาพทัศนวิสัยขั้นต่ำ และเพียงพอสำหรับ
ให้ความสว่างบริเวณรอบ ๆ ของทางวิ่งที่ใช้งานและต้องมีความเข้มแสงอยู่ในระดับที่สามารถใช้งานร่วมกับ    
ไฟของระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบินส่วนที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ 
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  ข้อ ๔๕๗  ไฟของระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบินอาจมีความเข้มแสงมากกว่าไฟทางวิ่ง        
หากเป็นไปได้ สนามบินต้องหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงอย่างกะทันหัน ซึ่งอาจส่งผล
ให้นักบินเกิดภาพลวงตา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทัศนวิสัยขณะทำการร่อนลงได้ 

  ข้อ ๔๕๘  ในกรณีที่สนามบินจัดให้มีระบบไฟที่มีความเข้มแสงสูง ระบบดังกล่าวต้องประกอบด้วย
ระบบควบคุมความเข้มแสงที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปรับระดับความเข้มแสงให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือสภาพ
ต่าง ๆ ได้ โดยสนามบินต้องจัดให้มีการควบคุมความเข้มแสงที่แยกออกจากกัน หรือมีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม
เพ่ือให้แน่ใจว่า เมื่อติดตั้งระบบดังต่อไปนี้แล้ว สามารถทำงานร่วมกันได้ 
      (๑)  ระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบิน 
      (๒)  ไฟขอบทางวิ่ง 
      (๓)  ไฟหัวทางวิ่ง 
      (๔)  ไฟสิ้นสุดทางวิ่ง 
      (๕)  ไฟกึ่งกลางทางวิ่ง 
      (๖)  ไฟแสดงเขตจุดแตะพ้ืน 
      (๗)  ไฟกึ่งกลางทางขับ 

  ข้อ ๔๕๙  บริเวณขอบและภายในวงรีของลำแสงหลักตามที่แสดงในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๑
ถึงรูปที ่๒-๑๐ ค่าความเข้มแสงสูงสุดต้องไม่มากกว่าสามเท่าของค่าความเข้มแสงต่ำสุด ตามภาคผนวกแนบท้าย ๒ 
รูปที่ ๒-๑ ถึงรูปที ่๒-๑๑ และรูปที ่๒-๒๖ หมายเหตุ ๒ 

  ข้อ ๔๖๐  บริเวณขอบและภายในกรอบสีเ่หลี่ยมมุมฉากของลำแสงหลักตามที่แสดงในภาคผนวกแนบท้าย ๒ 
รูปที่  ๒-๑๒ ถึงรูปที่  ๒-๒๐ ค่าความเข้มแสงสูงสุดต้องไม่มากกว่าสามเท่าของค่าความเข้มแสงต่ำสุด          
ตามภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๑๒ ถึงรูปที ่๒-๒๑ หมายเหตุ ๒ 
 

ข. ไฟฉุกเฉิน (Emergency Lighting) 

  ข้อ ๔๖๑  สนามบินที่มีไฟทางวิ่งและไม่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสำรอง ต้องจัดให้มีไฟฉุกเฉินอย่างเพียงพอ 
สำหรับติดตั้งบนทางวิ่งหลักเป็นอย่างน้อย เพ่ือใช้งานในกรณีที่ระบบไฟทางวิ่งปกติขัดข้อง 

  ข้อ ๔๖๒  สนามบินต้องจัดให้มีไฟฉุกเฉินตามข้อ ๔๖๑ สำหรับแสดงสิ่งกีดขวางหรือแสดงพ้ืนที่ทางขับ
และลานจอดอากาศยาน หากมีความต้องการเพื่อการปฏิบัติการ 

  ข้อ ๔๖๓  เมื่อมีการติดตั้งไฟฉุกเฉินบนทางวิ่ง ไฟดังกล่าวต้องมีตำแหน่งการจัดวางที่เหมือนกับ
ตำแหน่งการจัดวางไฟของทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบินเป็นอย่างน้อย 

  ข้อ ๔๖๔  สีของไฟฉุกเฉินต้องเป็นสีแบบเดียวกันกับสีของไฟทางวิ่ง เว้นแต่ว่าไม่สามารถติดตั้งไฟสีเขียว 
และไฟสีแดงที่หัวทางวิ่งและจุดสิ้นสุดทางวิ่งได้  ไฟทั้งหมดอาจเป็นสีขาวซึ่งสามารถเปลี่ยนโทนสีได้หรือสีอ่ืน    
ที่ใกล้เคียงกับสีขาวที่สุดเท่าท่ีจะทำได้ 
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ค. ไฟบอกตำแหน่งสำหรับการบิน (Aerodrome Beacons) 

  ข้อ ๔๖๕  ในกรณีที่มีความจำเป็นด้านปฏิบัติการ  สนามบินต้องจัดให้มีไฟบอกตำแหน่งสนามบินหรือ
ไฟบอกตำแหน่งด้วยการส่งรหัสสัญญาณ (Identification Beacons) สำหรับสนามบินที่มีการใช้งานในเวลากลางคืน 
      ความจำเป็นด้านปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งให้กำหนดขึ้น โดยคำนึงถึงความต้องการของ
การจราจรทางอากาศที่สนามบิน ความเด่นชัดของลักษณะสนามบิน เมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและ
การติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัยและเครื่องอำนวยความสะดวกในการ
เดินอากาศประเภทไม่ใช้ทัศนวิสัยอื่น ๆ เพ่ือใช้สำหรับแสดงที่ตั้งของสนามบิน 
 

ไฟบอกตำแหน่งสนามบิน 

  ข้อ ๔๖๖  สนามบินต้องจัดให้มีไฟบอกตำแหน่งสนามบิน (Aerodrome Beacon) เพ่ือใช้ในเวลา
กลางคืน หากสนามบินดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ตั้งแต่หนึ่งเงื่อนไขขึ้นไป 
      (๑)  การนำทางอากาศยานส่วนใหญ่เป็นการนำทางด้วยทัศนวิสัย 
      (๒)  ทัศนวิสัยลดลงต่ำเป็นประจำ หรือ 
      (๓)  การมองเห็นที่ตั้งของสนามบินจากอากาศนั้น ทำได้ยากเนื่องจากแสงสว่าง หรือ     
ภูมิประเทศโดยรอบ 

  ข้อ ๔๖๗  ไฟบอกตำแหน่งสนามบิน ต้องติดตั้งอยู่ในเขตสนามบิน หรือบริเวณใกล้เคียงสนามบิน    
บนพื้นที่ท่ีมีแสงสว่างโดยรอบต่ำ 

  ข้อ ๔๖๘  ไฟบอกตำแหน่งสนามบิน ต้องติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่มีวัตถุอ่ืน ๆ บดบังแสงของไฟดังกล่าว
ในทิศทางท่ีสำคัญและแสงของไฟนั้น ต้องไม่ทำให้นักบินที่กำลังนำอากาศยานร่อนลงจอดเกิดอาการตาพร่ามัว 

  ข้อ ๔๖๙  ไฟบอกตำแหน่งสนามบิน ต้องมีลักษณะเป็นไฟกะพริบสีใดสีหนึ่งสลับกับไฟกะพริบสีขาว
หรือเป็นไฟกะพริบสีขาวเพียงสีเดียว โดยความถี่ของการกะพริบให้อยู่ที่  ๒๐ ถึง ๓๐ ครั้งต่อนาที สำหรับ
สนามบินบกให้ใช้ไฟสีเขียวสลับกับไฟสีขาว และสนามบินน้ำให้ใช้ไฟสีเหลืองสลับกับไฟสีขาว  ในกรณีที่
สนามบินเป็นทั้งสนามบินบกและสนามบินน้ำ สีของไฟกะพริบจะต้องเป็นสีขนาดส่วนใดส่วนหนึ่งของสนามบิน
ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ใช้งานหลัก 

  ข้อ ๔๗๐  ไฟบอกตำแหน่งสนามบิน ต้องส่องสว่างไปยังทุกทิศทางของมุมแอซิมัท การกระจายแสงใน
แนวตั้งต้องขยายขึ้นไปจากระดับความสูงที่กำหนด โดยทำมุมไม่เกิน ๑ องศา เมื่อเทียบกับระดับความสูง
ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการสนามบินต้องพิจารณาร่วมกับหน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศเพ่ือให้มั่นใจว่า
อากาศยานที่กำลังบินเข้าสู่สนามบิน สามารถมองเห็นไฟบอกตำแหน่งสนามบิน และเพ่ือให้เพียงพอต่อการนำร่อง 
อากาศยานที่ระดับความสูงมากที่สุดซึ่งจะใช้งานไฟบอกตำแหน่งสนามบินและค่าความเข้มแสงประสิทธิภาพ 
(Effective Intensity) ของไฟกะพริบต้องไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ แคนเดลา 

  ข้อ ๔๗๑  สำหรับตำแหน่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการรบกวนจากแสงสว่างโดยรอบซึ่งมีความเข้มแสงสูงได้ 
ความเข้มแสงที่มีประสิทธิภาพของไฟกะพริบตามข้อ ๔๗๐ อาจจำเป็นต้องเพ่ิมข้ึนไปจนถึงสิบเท่า 
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ไฟบอกตำแหน่งด้วยการส่งรหัสสัญญาณ 

  ข้อ ๔๗๒  สนามบินต้องติดตั้งไฟบอกตำแหน่งด้วยการส่งรหัสสัญญาณ ( Identification Beacons)
สำหรับสนามบินที่มีการใช้งานในเวลากลางคืนและยากที่จะระบุตำแหน่งจากทางอากาศโดยวิธีอ่ืนได้ 

  ข้อ ๔๗๓  ไฟบอกตำแหน่งด้วยการส่งรหัสสัญญาณให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ติดตั้งอยู่ในเขตสนามบินบนพ้ืนที่ที่มีแสงสว่างโดยรอบต่ำ 
      (๒)  ติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่มีวัตถุอ่ืน ๆ บดบังแสงของไฟดังกล่าว ในทิศทางที่สำคัญและ
แสงของไฟนั้น ต้องไม่ทำให้นักบินที่กำลังนำอากาศยานร่อนลงจอดเกิดอาการตาพร่ามัว 

  ข้อ ๔๗๔  ไฟบอกตำแหน่งด้วยการส่งรหัสสัญญาณ ซึ่งติดตั้งอยู่บนสนามบินบกต้องส่องสว่างไปยังทุก
ทิศทางของมุมแอซิมัท การกระจายแสงในแนวตั้งต้องขยายขึ้นไปจากระดับความสูงที่กำหนดโดยทำมุมไม่เกิน
หนึ่งองศา เมื่อเทียบกับระดับความสูงดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการสนามบินต้องพิจารณาร่วมกับหน่วยงาน
ให้บริการจราจรทางอากาศเพ่ือให้มั่นใจว่า อากาศยานที่กำลังบินเข้าสู่สนามบินสามารถมองเห็นไฟบอกตำแหน่ง 
และเพ่ือให้เพียงพอต่อการนำร่องอากาศยานที่ระดับความสูงมากที่สุด ซึ่งจะใช้งานไฟบอกตำแหน่งสนามบิน
และค่าความเข้มแสงประสิทธิภาพ (Effective Intensity) ของไฟกะพริบต้องไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ แคนเดลา 

  ข้อ ๔๗๕  สำหรับตำแหน่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการรบกวนจากแสงสว่างโดยรอบซึ่งมีความเข้มแสงสูงได้ 
ความเข้มแสงประสิทธิภาพของไฟกะพริบตามข้อ ๔๗๔ อาจจำเป็นต้องเพ่ิมข้ึนไปจนถึงสิบเท่า 

  ข้อ ๔๗๖  ไฟบอกตำแหน่งด้วยการส่งรหัสสัญญาณต้องเป็นไฟกะพริบสีเขียว 

  ข้อ ๔๗๗  ตัวอักษรสำหรับบอกตำแหน่งต้องส่งผ่านในรูปแบบของรหัสมอร์สมาตรฐานสากล 
      ความเร็วของการส่งสัญญาณตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ระหว่าง ๖ - ๘ คำต่อนาที และช่วง
ระยะเวลาของจุดในรหัสมอร์สต้องอยู่ระหว่าง ๐.๑๕ ถึง ๐.๒ วินาทีต่อจุด 
 

ง. ระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบิน (Approach Lighting Systems) 

  ข้อ ๔๗๘  สนามบินต้องติดตั้งระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบินตามประเภทของทางวิ่ง
โดยให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  สำหรับทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน ต้องติดตั้งระบบไฟนำร่อง
การบินเข้าสู่สนามบินแบบพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๗๙ ถึงข้อ ๔๘๖ เพ่ือใช้งานกับทางวิ่งแบบบินลงโดย
ไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบินที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ และมีการใช้งานในเวลากลางคืน ยกเว้นเมื่อทางวิ่ง
มีการใช้งานเฉพาะในกรณีที่มีสภาพทัศนวิสัยดี และมีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย 
อ่ืน ๆ ซึ่งช่วยนำทางอากาศยานได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบินแบบพ้ืนฐาน
สามารถใช้นำร่องอากาศยานในเวลากลางวันได้ด้วย 
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      (๒)  สำหรับทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่น ต้องติดตั้งระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบินแบบ
พ้ืนฐานตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๗๙ ถึงข้อ ๔๘๖ เพ่ือใช้งานกับทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่น ยกเว้น เมื่อทางวิ่งมีการ
ใช้งานเฉพาะในกรณีที่มีสภาพทัศนวิสัยดีหรือมีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย
อ่ืน ๆ ซึ่งช่วยนำทางอากาศยานได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ สนามบินอาจพิจารณาให้มีการติดตั้งระบบไฟนำร่องการบิน 
เข้าสู่ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่หนึ่ง หรือติดตั้งระบบไฟนำเข้าสู่ทางวิ่งสำหรับทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่นด้วยก็ได้ 
      (๓)  สำหรับทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่หนึ่ง ต้องติดตั้งระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่ทางวิ่ง 
แบบพรีซิชั่นประเภทที่หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๘๗ ถึงข้อ ๔๙๖ วรรคสอง เพ่ือใช้งานกับทางวิ่งแบบพรีซิชั่น 
ประเภทที่หนึ่ง 
      (๔)  สำหรับทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง และทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม    
ต้องติดตั้งระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง และทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๙๗ ถึงข้อ ๕๑๓ เพ่ือใช้งานกับทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง และทางวิ่งแบบพรีซิชั่น 
ประเภทที่สาม 
 

ระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบินแบบพ้ืนฐาน (Simple Approach Lighting System) 

  ข้อ ๔๗๙  ระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบินแบบพ้ืนฐาน ต้องประกอบด้วยโคมไฟติดตั้งเรียงกัน
เป็นแถวอยู่บนเส้นต่อขยายจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่งซึ่งยาวเลยออกไปจากหัวทางวิ่งเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า     
๔๒๐ เมตร และมีชุดของโคมไฟที่ติดตั้งเรียงกันโดยมีลักษณะเป็นไฟแถบตามขวาง (Crossbar) ยาว ๑๘ เมตร    
หรือ ๓๐ เมตร ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ห่างจากหัวทางวิ่งเป็นระยะทาง ๓๐๐ เมตร 

  ข้อ ๔๘๐  ชุดของโคมไฟที่ติดตั้งเรียงกันเป็นไฟแถบตามขวางนั้น ต้องมีลักษณะเป็นเส้นตรงตาม
แนวนอนตั้งฉากกับแนวเส้นของไฟกึ่งกลาง โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน ทั้งนี้ สนามบินต้องเว้นระยะห่าง 
ระหว่างโคมไฟให้มีความสม่ำเสมอและสามารถมองเห็นเป็นเส้นตรงได้ ยกเว้น ในกรณีที่สนามบินติดตั้งไฟแถบ
ดังกล่าวที่มีความยาว ๓๐ เมตร อาจมีการเว้นช่องว่างบริเวณด้านข้างของแนวเส้นกึ่งกลางทั้งสองด้านให้มากข้ึน 
โดยช่องว่างนี้ต้องมีระยะห่างไม่เกิน ๖ เมตร 
      ระยะห่างระหว่างโคมไฟที่เป็นไฟแถบตามขวางโดยทั่วไปตามวรรคหนึ่งจะเท่ากับ ๑ เมตร
และ ๔ เมตร โดยช่องว่างทั้งสองข้างของแนวเส้นกึ่งกลางอาจเพ่ิมประสิทธิภาพในการบอกทิศทางเมื่อมีการร่อนลง 
ด้วยค่าเบี่ยงเบนตามแนวขวาง และยังเป็นช่องทางที่สามารถให้รถดับเพลิงและกู้ภัยวิ่งผ่านได้ 
      คำแนะนำเกี่ยวกับค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในการติดตั้งให้เป็นไปตามภาคผนวก
แนบท้าย ๖ 

  ข้อ ๔๘๑  โคมไฟที่ติดตั้งเรียงกันเป็นแนวเส้นกึ่งกลาง ต้องมีระยะห่างระหว่างโคมไฟตามแนวยาว
เท่ากับ ๖๐ เมตร ยกเว้นเมื่อสนามบินต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการนำร่องให้มากขึ้น ให้ใช้ระยะห่างเท่ากับ 
๓๐ เมตร โดยโคมไฟดวงแรกที่อยู่ใกล้กับหัวทางวิ่งต้องติดตั้งที่ตำแหน่ง ๖๐ เมตร หรือ ๓๐ เมตร นับจาก     
หัวทางวิ่ง ซึ่งข้ึนอยู่กับระยะห่างตามแนวยาวของไฟกึ่งกลางที่เลือกใช้ในการติดตั้ง 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐๑ 

  ข้อ ๔๘๒  หากสนามบินไม่สามารถจัดให้มีแนวเส้นกึ่งกลางต่อขยายออกมาเป็นระยะทาง ๔๒๐ เมตร 
จากหัวทางวิ่งได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านลักษณะทางกายภาพแนวเส้นดังกล่าว ต้องมีระยะทางขยายออกมาให้ได้ 
ถึง ๓๐๐ เมตร เพ่ือให้ครอบคลุมถึงตำแหน่งของการติดตั้งไฟแถบตามขวางด้วย 
      ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง สนามบินต้องติดตั้งโคมไฟตามแนวกึ่งกลาง     
ให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้ และมีลักษณะเป็นไฟแถบที่มีความยาวอย่างน้อย ๓ เมตร ทั้งนี้ ระบบไฟนำร่อง
ตามปกติจะมีไฟแถบตามขวางที่ตำแหน่งสามร้อยเมตรจากหัวทางวิ่ง  สนามบินอาจเพ่ิมไฟแถบตามขวางได้ที่
ระยะ ๑๕๐ เมตร จากหัวทางวิ่ง 

  ข้อ ๔๘๓  ระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบินแบบพ้ืนฐาน ต้องอยู่ในระนาบแนวนอนซึ่งตัดผ่านหัวทางวิ่ง 
มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากว่า 
      (๑)  ไม่มีวัตถุอ่ืนใดนอกจากเสาอากาศของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน
ยื่นออกมาเหนือระนาบของไฟนำร่อง ภายในระยะทาง ๖๐ เมตร จากแนวกึ่งกลางของระบบไฟ และ 
      (๒)  ไม่มีโคมไฟอ่ืนใดนอกจากโคมไฟที่ติดตั้งบริเวณก่ึงกลางของไฟแถบตามขวางหรือไฟแถบ 
บริเวณส่วนกลางของแนวเส้นกึ่งกลาง (ซึ่งมิใช่โคมไฟบริเวณปลายของแนวไฟดังกล่าว) ที่จะต้องทำการบังแสง
เพ่ือไม่ให้อากาศยานที่กำลังร่อนลงมองเห็น 
      เสาอากาศของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินที่ยื่นออกมาเหนือระนาบของ
ไฟนำร่องตาม (๑)  สนามบินต้องดำเนินการเหมือนเป็นสิ่งกีดขวางอันหนึ่ง โดยให้มีการทำสีและติดตั้งไฟแสดง
สิ่งกีดขวางด้วย 

  ข้อ ๔๘๔  โคมไฟของระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบินแบบพ้ืนฐานต้องเป็นไฟส่องสว่างคงที่  และ
สีของไฟต้องเป็นสีที่ทำให้มั่นใจว่า จะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างไฟของระบบดังกล่าว ออกจากไฟภาคพ้ืน 
สำหรับการบินอ่ืน ๆ และไฟที่ไม่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ โคมไฟตามแนวกึ่งกลางต้องมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
      (๑)  เป็นโคมไฟเดี่ยว หรือ 
      (๒) เป็นไฟแถบซึ่งมีความยาวอย่างน้อย ๓ เมตร 
      ไฟแถบตาม (๒) ซึ่งประกอบด้วยโคมไฟโคมเดี่ยวหลายโคมนั้น ให้มีระยะห่างที่เหมาะสม
ระหว่างโคมไฟที่อยู่ติดกันภายในไฟแถบเท่ากับ ๑.๕ เมตร 
      สนามบินอาจใช้ไฟแถบที่มีความยาว ๔ เมตร ได้ หากคาดว่าระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่
สนามบินแบบพ้ืนฐานนี้ จะพัฒนาไปเป็นระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่ทางวิ่งแบบพรีซิชั่น ทั้งนี้ ในพ้ืนที่ที่ยากต่อ
การแยกแยะความแตกต่างระหว่างระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบินแบบพ้ืนฐาน และไฟบริเวณโดยรอบ 
ในเวลากลางคืน  สนามบินอาจติดตั้งไฟกะพริบเรียงตามลำดับ ที่บริเวณส่วนนอกของระบบไฟนำร่องการบิน
เข้าสู่สนามบินแบบพ้ืนฐานเพื่อช่วยแก้ปัญหาได้ 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐๒ 

  ข้อ ๔๘๕  ในกรณีที่ติดตั้งระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบินแบบพ้ืนฐานเพ่ือใช้งานกับทางวิ่งแบบ
บินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน โคมไฟต้องส่องสว่างไปยังทุกทิศทางของมุมแอซิมัท ที่มีความจำเป็น
ต่อนักบินซึ่งกำลังทำการบินเข้าสู่สนามบิน อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งฉากกับทางวิ่งที่จะใช้ร่อนลง (Base Leg) และ
ระยะสุดท้ายก่อนการนำอากาศยานลง (Final Approach) โดยระดับความเข้มแสงของไฟต้องเพียงพอสำหรับ
การมองเห็นในทุก ๆ สภาพทัศนวิสัย และในสภาพที่มีแสงไฟบริเวณโดยรอบรบกวน 

  ข้อ ๔๘๖  ในกรณีที่ติดตั้งระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบินแบบพ้ืนฐาน เพ่ือใช้งานกับทางวิ่งแบบ
นอนพรีซิชั่น โคมไฟต้องส่องสว่างไปยังทุกทิศทางของมุมแอซิมัท ที่มีความจำเป็นต่อนักบินซึ่งกำลังทำการบิน
เข้าสู่สนามบินอยู่ในระยะสุดท้ายก่อนการนำอากาศยานลง เพ่ือไม่ให้เกิดการเบี่ยงเบนออกจากแนวการร่อนลง
ผิดปกติที่กำหนด โดยเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภทไม่ใช้ทัศนวิสัย ทั้งนี้ ระบบไฟนำร่อง
ดังกล่าวต้องออกแบบให้สามารถใช้นำทางได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ในสภาพที่มีทัศนวิสัยไม่ดีและ    
มีแสงไฟบริเวณโดยรอบรบกวน 
 

ระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่ทางว่ิงแบบพรีซิช่ันประเภทที่หนึ่ง 

  ข้อ ๔๘๗  ระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่หนึ่ง ต้องประกอบด้วยโคมไฟ
ติดตั้งเรียงกันเป็นแถวอยู่บนเส้นต่อขยายจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่งซึ่งยาวเลยออกไปจากหัวทางวิ่งเป็นระยะทาง 
๙๐๐ เมตร และมีชุดของโคมไฟที่ติดตั้งเรียงกันโดยมีลักษณะเป็นไฟแถบตามขวางยาว ๓๐ เมตร ติดตั้งไว้ใน
ตำแหน่งที่ห่างจากหัวทางวิ่งเป็นระยะทาง ๓๐๐ เมตร ทั้งนี้ การติดตั้งระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบิน   
ทีม่ีความยาวน้อยกว่า ๙๐๐ เมตร อาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดด้านการใช้งานทางวิ่งตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกแนบท้าย ๖ 

  ข้อ ๔๘๘  ชุดของโคมไฟที่ติดตั้งเรียงกันเป็นไฟแถบตามขวางตามข้อ ๔๘๗ ต้องมีลักษณะเป็นเส้นตรง
ตามแนวนอนตั้งฉากกับแนวเส้นของไฟกึ่งกลาง โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน ทั้งนี้  สนามบินต้อง    
เว้นระยะห่างระหว่างโคมไฟให้มีความสม่ำเสมอและสามารถมองเห็นเป็นเส้นตรงได้ เว้นแต่ว่าสนามบินอาจ  
เว้นช่องว่างบริเวณด้านข้างของแนวเส้นกึ่งกลางทั้งสองด้านให้มากขึ้น โดยช่องว่างนี้ต้องมีระยะห่างไม่เกิน ๖ เมตร 
      ระยะห่างระหว่างโคมไฟที่เป็นไฟแถบตามขวางตามวรรคหนึ่ง โดยทั่วไปจะเท่ากับ ๑ เมตร 
และ ๔ เมตร โดยช่องว่างทั้งสองข้างของแนวเส้นกึ่งกลางอาจเพ่ิมประสิทธิภาพในการบอกทิศทาง เมื่อมีการร่อนลง 
ด้วยค่าเบี่ยงเบนตามแนวขวาง และยังเป็นช่องทางที่สามารถให้รถดับเพลิงและกู้ภัยวิ่งผ่านได้ 
      คำแนะนำเกี่ยวกับค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในการติดตั้ง  ให้เป็นไปตามภาคผนวก
แนบท้าย ๖ 

  ข้อ ๔๘๙  โคมไฟที่ติดตั้งเรียงกันเป็นแนวเส้นกึ่งกลางต้องมีระยะห่างระหว่างโคมไฟตามแนวยาว
เท่ากับ ๓๐ เมตร โดยโคมไฟโคมแรกท่ีอยู่ใกล้กับหัวทางวิ่งต้องติดตั้งที่ตำแหน่ง ๓๐ เมตร นับจากหัวทางวิ่ง 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐๓ 

  ข้อ ๔๙๐  ระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่หนึ่ง ต้องอยู่ในระนาบแนวนอน 
ซ่ึงตัดผา่นหวัทางวิง่มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ หากว่า 
      (๑)  ไม่มีวัตถุอ่ืนใดนอกจากเสาอากาศของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน
ยื่นออกมาเหนือระนาบของไฟนำร่องภายในระยะทาง ๖๐ เมตร จากแนวกึ่งกลางของระบบไฟ และ 
      (๒)  ไม่มีโคมไฟอ่ืนใดนอกจากโคมไฟที่ติดตั้งบริเวณกึ่งกลางของไฟแถบตามขวาง หรือ   
ไฟแถบบริเวณส่วนกลางของแนวกึ่งกลาง (ซึ่งมิใช่โคมไฟบริเวณปลายของแนวไฟดังกล่าว) ที่จะต้องทำการบังแสง 
เพ่ือไม่ให้อากาศยานที่กำลังร่อนลงมองเห็น 
      เสาอากาศของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินที่ยื่นออกมาเหนือระนาบของ
ไฟนำร่องตาม (๑)  สนามบินต้องดำเนินการเหมือนเป็นสิ่งกีดขวางอันหนึ่ง โดยให้มีการทำสีและติดตั้งไฟแสดง
สิ่งกีดขวางด้วย 

  ข้อ ๔๙๑  ไฟแนวกึ่งกลางและไฟแถบตามขวางของระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่ทางวิ่งแบบพรีซิชั่น
ประเภทที่หนึ่ง ต้องเป็นไฟส่องสว่างคงที่และมีสีขาว ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ โดยโคมไฟตามแนว
กึ่งกลางให้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
      (๑)  เป็นโคมไฟเดี่ยวจำนวนหนึ่งโคมที่ตำแหน่ง ๓๐๐ เมตรแรก ถัดจากหัวทางวิ่งตามแนว
เส้นกึ่งกลางทางวิ่ง โคมไฟเดี่ยวจำนวนสองโคมในตำแหน่ง ๓๐๐ เมตร ถัดมาตามแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง และ
โคมไฟเดี่ยวจำนวนสามโคมในตำแหน่ง ๓๐๐ เมตร ถัดมาตามแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งเพ่ือใช้บอกระยะทาง หรือ 
      (๒)  เป็นไฟแถบ 

  ข้อ ๔๙๒  ในกรณีที่สนามบินสามารถแสดงให้เห็นว่า ระดับความสามารถในการใช้งานได้ของไฟนำร่อง 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาซึ่งกำหนดไว้ในข้อ ๑๑๒๙ โคมไฟตามแนวกึ่งกลาง อาจมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
      (๑)  เป็นโคมไฟเดี่ยว หรือ 
      (๒)  เป็นไฟแถบ 

  ข้อ ๔๙๓  ไฟแถบตามข้อ ๔๙๑ (๒) และข้อ ๔๙๒ (๒) ต้องมีความยาวอย่างน้อย ๔ เมตร หากไฟแถบ
ประกอบด้วยโคมไฟโคมเดี่ยวหลายโคม ต้องมีระยะห่างระหว่างโคมไฟที่เท่า ๆ กัน โดยต้องไม่เกิน ๑.๕ เมตร 

  ข้อ ๔๙๔  ในกรณีที่แนวเส้นกึ่งกลางประกอบด้วยไฟแถบตามข้อ  ๔๙๑ (๒) และข้อ ๔๙๒ (๒) 
สนามบินต้องติดตั้งไฟกะพริบเพ่ิมเติมจากการติดตั้งไฟแถบ เว้นแต่ว่าไฟดังกล่าว ไม่มีความจำเป็นเมื่อพิจารณา
ถึงคุณลักษณะของระบบไฟและสภาพอากาศแล้ว 
      ไฟกะพริบตามวรรคหนึ่ง ต้องกะพริบสองครั้งในหนึ่งวินาที โดยเริ่มจากไฟส่วนนอกสุด
กะพริบตามลำดับเข้าสู่ไฟส่วนในสุดที่อยู่ใกล้กับหัวทางวิ่ง ทั้งนี้ การออกแบบวงจรไฟฟ้าต้องเป็นไปในลักษณะ 
ที่ทำให้ไฟดังกล่าว สามารถทางานอย่างอิสระจากไฟอ่ืน ๆ ของระบบไฟนำร่องได้ 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐๔ 

  ข้อ ๔๙๕  ในกรณีที่แนวกึ่งกลางประกอบด้วยโคมไฟเดี่ยวตามข้อ ๔๙๑ (๑) และข้อ ๔๙๒ (๑) 
สนามบินต้องติดตั้งไฟแถบตามขวางเพ่ิมเติมจากที่ต้องมีในตำแหน่ง ๓๐๐ เมตร จากหัวทางวิ่ง โดยเพ่ิม
ตำแหน่งไฟแถบตามขวางที่ระยะ ๑๕๐ เมตร ๔๕๐ เมตร ๖๐๐ เมตร และ ๗๕๐ เมตร จากหัวทางวิ่ง         
ชุดของโคมไฟที่ติดตั้งเรียงกันเป็นไฟแถบตามขวางนั้น  ต้องจัดให้มีลักษณะเป็นเส้นตรงตามแนวนอน           
ซ่ึงต้ังฉากกับแนวเสน้ของไฟก่ึงกลาง โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนตามแนวกึ่งกลางของไฟเท่า ๆ กัน ทั้งนี้สนามบิน
ต้องเว้นระยะห่างระหว่างโคมไฟให้มีความสม่ำเสมอและสามารถมองเห็นเป็นเส้นตรงได้  เว้นแต่สนามบิน      
ได้เว้นช่องว่างระหว่างดวงโคมบริเวณด้านข้างของแนวกึ่งกลางทั้งสองด้านให้มากขึ้น  โดยช่องว่างนี้            
ต้องมีระยะห่างไม่เกิน ๖ เมตร 
      รายละเอียดเกี่ยวกับการวางตำแหน่งของโคมไฟเดี่ยวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามภาคผนวก 
แนบท้าย ๖ 

  ข้อ ๔๙๖  ในกรณีที่ไฟแถบตามขวางตามข้อ ๔๙๕ ถูกรวมเข้ากับระบบไฟนำร่องโคมไฟที่อยู่ตรงปลาย
ด้านนอกทั้งสองด้านของไฟแถบตามขวาง ต้องอยู่บนแนวเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกับแนวเส้นของไฟกึ่งกลาง 
หรือ แนวเส้นตรงสองเส้นซึ่งบรรจบกันที่เส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่ระยะ ๓๐๐ เมตร จากหัวทางวิ่ง 
      ลักษณะของไฟตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที ่๒-๑ 
      แนวของการร่อนลงที่ใช้ในการออกแบบไฟตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามภาคผนวกแนบท้าย ๖ 
รูปที่ ๖-๑ 
 

ระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่ทางว่ิงแบบพรีซิช่ันประเภทที่สอง และทางว่ิงแบบพรีซิชั่นประเภทท่ีสาม 

  ข้อ ๔๙๗  ระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง และทางวิ่งแบบพรีซิชั่น
ประเภทที่สาม ต้องประกอบด้วยโคมไฟติดตั้งเรียงกันเป็นแถวอยู่บนเส้นต่อขยายจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่งซึ่งยาว
เลยออกไปจากหัวทางวิ่งเป็นระยะทา ๙๐๐ เมตร 
      ระบบไฟนำร่องตามวรรคหนึ่ง ต้องมีไฟแถบติดตั้งอยู่ทางด้านข้างทั้งสองด้านของแนวไฟ
กึ่งกลางขยายออกตามแนวยาวตั้งแต่หัวทางวิ่งไปจนถึงระยะ ๒๗๐ เมตร และมีไฟแถบตามขวางจำนวน 
๒ แถบ ติดตั้งอยู่ที่ระยะ ๑๕๐ เมตร และอีกระยะที ่๓๐๐ เมตร จากหัวทางวิ่งตามที่แสดงในรูปที่ ๒๗ 
      ในกรณีที่สนามบินสามารถแสดงให้เห็นว่า ระดับความสามารถในการใช้งานได้ของไฟนำร่อง 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑๒๕ ถึงข้อ ๑๑๒๖ ระบบนี้อาจติดตั้งไฟ
แถบทางด้านข้างทั้งสองด้านของแนวไฟกึ่งกลางขยายออกตามแนวยาวตั้งแต่หัวทางวิ่งไปจนถึงระยะ ๒๔๐ เมตร 
ห่างจากหัวทางวิ่งและมีไฟแถบตามขวางจำนวนสองแถบติดตั้งอยู่ที่ระยะ  ๑๕๐ เมตร และอีกระยะที่  
๓๐๐ เมตร จากหัวทางวิ่งตามที่แสดงในรูปที่ ๒๘ 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐๕ 

รูปที ่๒๗ ไฟนำร่องภายในระยะ ๓๐๐ เมตร และไฟทางว่ิงสำหรับทางว่ิงแบบพรีซิช่ันประเภทท่ีสอง 
และทางวิ่งแบบพรีซิช่ันประเภทท่ีสาม 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐๖ 

รูปที ่๒๘ ไฟนำร่องภายในระยะ ๓๐๐ เมตร และไฟทางว่ิงสำหรับทางว่ิงแบบพรีซิช่ันประเภทท่ีสอง 
และทางวิ่งแบบพรีซิช่ันประเภทท่ีสาม เม่ือสนามบินสามารถแสดงให้เห็นว่าระดับความสามารถ 

ในการใช้งานได้ของไฟนำร่องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษา 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐๗ 

  ข้อ ๔๙๘  โคมไฟที่ติดตั้งเรียงกันเป็นแนวเส้นกึ่งกลางต้องมีระยะห่างระหว่างโคมไฟตามแนวยาว
เท่ากับ ๓๐ เมตร โดยโคมไฟโคมแรกท่ีอยู่ใกล้กับหัวทางวิ่งต้องติดตั้งที่ตำแหน่ง ๓๐ เมตร นับจากหัวทางวิ่ง 

  ข้อ ๔๙๙  โคมไฟที่ติดตั้งเรียงกันเป็นแถวต้องอยู่ทางด้านข้างทั้งสองด้านของแนวเส้นกึ่งกลาง โดยมี
ระยะห่างระหว่างโคมไฟตามแนวยาวที่เท่ากับไฟกึ่งกลางและเริ่ มติดตั้งโคมไฟโคมแรกที่ระยะ ๓๐ เมตร 
จากหัวทางวิ่ง 
      ในกรณีที่สนามบินสามารถแสดงให้เห็นว่า ระดับความสามารถในการใช้งานได้ของไฟนำร่อง 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑๒๕ ถึงข้อ ๑๑๒๖ รูปแบบของไฟด้านข้าง
ตามวรรคหนึ่ง อาจมีระยะห่างระหว่างโคมไฟตามแนวยาวที่เท่ากับ ๖๐ เมตร โดยเริ่มติดตั้งโคมไฟโคมแรก    
ที่ระยะ ๖๐ เมตร จากหัวทางวิ่ง และระยะห่างตามแนวขวาง (หรือช่องว่าง) ระหว่างโคมไฟโคมในสุดของ       
ไฟด้านข้างทั้งสองด้าน ต้องไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร และไม่เกิน ๒๒.๕ เมตร ทั้งนี้ ระยะห่างที่เหมาะสมที่สุด
เท่ากับ ๑๘ เมตร แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ระยะห่างต้องเท่ากับระยะห่างของไฟแสดงเขตจุดแตะพ้ืน 

  ข้อ ๕๐๐  ไฟแถบตามขวางที่ระยะ ๑๕๐ เมตร จากหัวทางวิ่ง ต้องติดตั้งอยู่ตรงช่องว่างระหว่าง
ไฟกึ่งกลางและไฟแถบซึ่งอยู่ทางด้านข้าง 

  ข้อ ๕๐๑  ไฟแถบตามขวางที่ระยะ ๓๐๐ เมตร จากหัวทางวิ่ง ต้องขยายออกทางด้านข้างทั้งสองด้าน
ของไฟกึ่งกลางเป็นระยะทาง ๑๕ เมตร จากแนวเส้นกึ่งกลาง 

  ข้อ ๕๐๒  ในกรณีที่แนวเส้นกึ่งกลางซึ่งอยู่เลยจากระยะที่ ๓๐๐ เมตร จากหัวทางวิ่งไป ประกอบด้วย
ไฟตามข้อ ๕๐๖ (๒) หรือข้อ ๕๐๗ (๒) สนามบินต้องติดตั้งไฟแถบตามขวางเพ่ิมเติมที่ระยะ ๔๖๐ เมตร    
๖๐๐ เมตร และ ๗๕๐ เมตร จากหัวทางวิ่ง 

  ข้อ ๕๐๓  ในกรณีที่ไฟแถบตามขวางตามข้อ ๕๐๒ ถูกรวมเข้ากับระบบไฟนำร่องปลายด้านนอกของ
ไฟแถบตามขวาง ต้องอยู่บนแนวเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกับแนวเส้นของไฟกึ่งกลาง หรือแนวเส้นตรงสองเส้น
ซึ่งบรรจบกันที่เส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่ระยะ ๓๐๐ เมตร จากหัวทางวิ่ง 

  ข้อ ๕๐๔  ระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง และทางวิ่งแบบพรีซิชั่น
ประเภทที่สาม ต้องอยู่ในระนาบแนวนอนซึ่งตัดผ่านหัวทางวิ่งมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากว่า 
      (๑)  ไม่มีวัตถุอ่ืนใดนอกจากเสาอากาศของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน
ยื่นออกมาเหนือระนาบของไฟนำร่อง ภายในระยะทาง ๖๐  เมตร จากแนวกึ่งกลางของระบบไฟ และ 
      (๒)  ไม่มีโคมไฟอ่ืนใดนอกจากโคมไฟที่ติดตั้งบริเวณกึ่งกลางของไฟแถบตามขวาง หรือไฟแถบ 
บริเวณส่วนกลางของแนวเส้นกึ่งกลาง (ซึ่งมิใช่โคมไฟบริเวณปลายของแนวไฟดังกล่าว) ที่จะต้องทำการบังแสง
เพ่ือไม่ให้อากาศยานที่กำลังร่อนลงมองเห็น 
      เสาอากาศของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินที่ยื่นออกมาเหนือระนาบของ
ไฟนำร่องตาม (๑)  สนามบินต้องดำเนินการเหมือนเป็นสิ่งกีดขวางอันหนึ่ง โดยให้มีการทำสีและติดตั้งไฟแสดง
สิ่งกีดขวางด้วย 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐๘ 

  ข้อ ๕๐๕  แนวเส้นกึ่งกลางของระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง และทางวิ่ง
แบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม ในส่วน ๓๐๐ เมตรแรก จากหัวทางวิ่งต้องประกอบด้วยไฟแถบโดยเป็นไฟสีขาวซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้  ยกเว้นในกรณีที่หัวทางวิ่งถูกเลื่อนออกไป ๓๐๐ เมตร หรือมากกว่านั้น
แนวเส้นกึ่งกลางอาจประกอบด้วยโคมไฟเดี่ยวที่เป็นไฟสีขาวซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้  ทั้งนี้ ในกรณีที่
สนามบินสามารถแสดงให้เห็นว่า ระดับความสามารถในการใช้งานได้ของไฟนำร่องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน
การบำรุงรักษาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑๒๕ ถึงข้อ ๑๑๒๖ แนวเส้นกึ่งกลางของระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่
ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง และทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม ในส่วน ๓๐๐ เมตรแรก จากหัวทางวิ่ง
อาจประกอบด้วยไฟอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ไฟแถบในกรณีที่แนวเส้นกึ่งกลางซึ่งเลยจากระยะ ๓๐๐ เมตร จากหัวทางวิ่ง ประกอบด้วย 
ไฟแถบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๐๗ (๑) หรือ 
      (๒)  โคมไฟเดี่ยวและไฟแถบติดตั้งสลับกันในกรณีที่แนวเส้นกึ่งกลางซึ่งเลยจากระยะ ๓๐๐ เมตร 
จากหัวทางวิ่ง ประกอบด้วยโคมไฟเดี่ยวตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๐๗ (๒) โดยโคมไฟเดี่ยวโคมแรกซึ่งอยู่ใกล้กับ
หัวทางวิ่งต้องติดตั้งที่ระยะ ๓๐ เมตร จากหัวทางวิ่ง และไฟแถบโคมแรกซึ่งอยู่ใกล้กับหัวทางวิ่งต้องติดตั้ง       
ที่ระยะ ๖๐ เมตร จากหัวทางวิ่ง หรือ 
      (๓)  โคมไฟเดี่ยวในกรณีที่หัวทางวิ่งถูกเลื่อนออกไป ๓๐๐ เมตร หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ 
ไฟทั้งหมดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ต้องเป็นสีขาวซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ 

  ข้อ ๕๐๖  ไฟกึ่งกลางที่อยู่เลยจากระยะ ๓๐๐ เมตร จากหัวทางวิ่งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้ 
      (๑)  เป็นไฟแถบเหมือนกับไฟที่ติดตั้งในระยะ ๓๐๐ เมตรแรก หรือ 
      (๒)  เป็นโคมไฟเดี่ยวจำนวนสองโคมที่ส่วนกลางของแนวเส้นกึ่งกลางเป็นระยะทาง ๓๐๐ เมตร 
และเป็นโคมไฟเดี่ยวจำนวนสามโคมที่ส่วนนอกของแนวเส้นกึ่งกลางเป็นระยะทาง ๓๐๐ เมตร ทั้งนี้ ไฟทั้งหมด 
ตาม (๑) หรือ (๒) ต้องเป็นสีขาวซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ 

  ข้อ ๕๐๗  ในกรณีที่สนามบินสามารถแสดงให้เห็นว่า ระดับความสามารถในการใช้งานได้ของไฟนำร่อง 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑๒๕ ถึงข้อ ๑๑๒๖ ไฟกึ่งกลางที่อยู่เลยจาก
ระยะ ๓๐๐ เมตร จากหัวทางวิ่ง อาจมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
      (๑)  เป็นไฟแถบ หรือ 
      (๒)  เป็นโคมไฟเดี่ยว 
      ทั้งนี้ ไฟทั้งหมดตาม (๑) หรือ (๒) ต้องเป็นสีขาวซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ 

  ข้อ ๕๐๘  ไฟแถบต้องมีความยาวอย่างน้อย ๔ เมตร และประกอบด้วยโคมไฟเดี่ยวหลายโคม ซึ่งมี
ระยะห่างระหว่างโคมไฟที่เท่า ๆ กัน โดยต้องไม่เกิน ๑.๕ เมตร 
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  ข้อ ๕๐๙  ในกรณีที่แนวเส้นกึ่งกลางส่วนที่เลยจากระยะ ๓๐๐ เมตร จากหัวทางวิ่ง ประกอบด้วย     
ไฟแถบตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๕๐๖ (๑) หรือข้อ ๕๐๗ (๑)  สนามบินต้องติดตั้งไฟกะพริบเพ่ิมเติมจากการติดตั้ง
ไฟแถบในส่วนที่เลยจากระยะ ๓๐๐ เมตร นั้นด้วย เว้นแต่ว่าไฟดังกล่าวไม่มีความจำเป็นเมื่อพิจารณาถึง
คุณลักษณะของระบบไฟและสภาพอากาศแล้ว 
      ไฟกะพริบตามวรรคหนึ่ง ต้องกะพริบ ๒ ครั้งต่อวินาที โดยเริ่มจากไฟส่วนนอกสุดกะพริบ
ตามลำดับเข้าสู่ไฟส่วนในสุดที่อยู่ใกล้กับหัวทางวิ่ง ทั้งนี้ การออกแบบของวงจรไฟฟ้าต้องเป็นไปในลักษณะ     
ที่ทำให้ไฟดังกล่าว สามารถทางานอย่างอิสระจากไฟอ่ืน ๆ ของระบบไฟนำร่องได้ 

  ข้อ ๕๑๐  ไฟซึ่งอยู่ทางด้านข้างต้องประกอบด้วยไฟแถบสีแดง โดยความยาวของไฟแถบดังกล่าว และ
ระยะห่างระหว่างโคมไฟภายในไฟแถบนั้น ต้องเท่ากันกับไฟแถบของระบบไฟแสดงเขตจุดแตะพื้น 

  ข้อ ๕๑๑  ไฟแถบตามขวางต้องเป็นไฟส่องสว่างคงท่ีและมีสีขาวซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ และมี
ระยะห่างระหว่างโคมไฟที่เท่า ๆ กัน โดยต้องไม่เกิน ๒.๗ เมตร 

  ข้อ ๕๑๒  ความเข้มของแสงสีแดงตามข้อ ๕๑๐ ต้องเข้ากันได้กับความเข้มของแสงสีขาว 

  ข้อ ๕๑๓  ลักษณะของไฟต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที ่๒-๑ และรูปที ่๒-๒ 

  ข้อ ๕๑๔  แนวของการร่อนลงที่ใช้ในการออกแบบไฟเหล่านี้ ให้เป็นไปตามภาคผนวกแนบท้าย ๖ รูปที ่๖-๑ 
 

จ. ระบบไฟนำร่อนลงด้วยสายตา (Visual Approach Slope Indicator Systems) 

  ข้อ ๕๑๕  สนามบินต้องจัดให้มีระบบไฟนำร่อนลงด้วยสายตาเพ่ือใช้สำหรับรองรับการร่อนลงสู่ทางวิ่ง
ไม่ว่าทางวิ่งจะมีการติดตั้งเครื่องช่วยในการนำร่อนลงด้วยทัศนวิสัย หรือแบบไม่ใช้ทัศนวิสัยอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม
ในกรณีที่มีเง่ือนไขดังต่อไปนี้ ตั้งแต่หนึ่งเงื่อนไขขึ้นไป 
      (๑)  ทางวิ่งที่ใช้สำหรับรองรับอากาศยานไอพ่น หรืออากาศยานอ่ืน ๆ ที่มีความต้องการ  
ในการนำร่อนลงสู่สนามบินที่คล้ายคลึงกัน 
      (๒)  นักบินที่อยู่บนอากาศยานใด ๆ ก็ตาม อาจมีการตัดสินใจในการร่อนลงได้ยาก เนื่องจาก 
            (ก)  ไม่มีการนำร่องด้วยสายตาที่เพียงพอ ซึ่งอาจพบได้ในระหว่างการทำการร่อนลง
เหนือพ้ืนน้ำหรือเหนือภูมิประเทศที่ไร้จุดเด่นในเวลากลางวัน หรือไม่มีแสงไฟบริเวณโดยรอบพ้ืนที่การร่อนลง  
ที่เพียงพอในเวลากลางคืน 
            (ข)  การเข้าใจข้อมูลผิดพลาดซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศที่ลวงตาหรือความลาดชัน
ของทางวิ่ง 
      (๓)  มีวัตถุอยู่ในบริเวณพ้ืนที่การร่อนลงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรง หากการลดระดับลง 
ของอากาศยานต่ำกว่าแนวการร่อนลง โดยเฉพาะในกรณีที่สนามบินไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการ
เดินอากาศประเภทไม่ใช้ทัศนวิสัย หรือเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัยอ่ืน  ๆ  
เพ่ือเตือนว่ามีวัตถุดังกล่าวอยู่ 
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      (๔)  ลักษณะทางกายภาพที่ปลายทางวิ่งด้านใดด้านหนึ่ง อาจก่อให้เกิดอันตรายในกรณีที่
อากาศยานลงก่อนถึงทางวิ่งหรือวิ่งเลยออกนอกทางวิ่ง 
      (๕)  สภาพภูมิประเทศหรือสภาพอากาศมีลักษณะที่ทำให้อากาศยานอาจได้รับผลกระทบ
จากกระแสอากาศแปรปรวน (Unusual Turbulence) ในขณะทำการร่อนลง 

  ข้อ ๕๑๖  ระบบไฟนำร่อนลงด้วยสายตาแบบมาตรฐานให้ประกอบด้วยระบบ PAPI และระบบ APAPI 
โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๑๙ ถึงข้อ ๕๓๖ ตามท่ีแสดงในรูปที่ ๒๙ 
 

รูปที ่๒๙  ระบบไฟนำร่อนลงด้วยสายตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ข้อ ๕๑๗  สนามบินต้องจัดให้มีระบบ PAPI สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ ๒ ๓ หรือ ๔ ยกเว้น
ในกรณีที่ทางวิ่งมีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ อาจจัดให้มีระบบ APAPI แทนได้ในกรณีที่สนามบินนั้นเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๑๕ ตั้งแต่หนึ่งเงื่อนไขขึ้นไป 

  ข้อ ๕๑๘  ในกรณีที่หัวทางวิ่งถูกเลื่อนออกไปจากตำแหน่งปกติเป็นการชั่วคราวและเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๑๕ ตั้งแต่หนึ่งเงื่อนไขข้ึนไป สนามบินต้องจัดให้มีระบบ PAPI ยกเว้นในกรณีที่ทางวิ่งมีรหัส
ตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ อาจจัดให้มีระบบ APAPI แทนได้ 
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ระบบ PAPI และ APAPI 

  ข้อ ๕๑๙  ระบบ PAPI ต้องประกอบด้วยแถบปีกท่ีมีโคมไฟเป็นจำนวน ๔ โคม ซึ่งสามารถเปลี่ยนสีของ
แสงในแต่ละโคมได้อย่างชัดเจน โดยโคมแต่ละโคมให้ประกอบด้วยไฟหลายดวง (หรือไฟดวงเดี่ยวติดตั้งคู่กัน) 
      แถบปีกตามวรรคหนึ่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างโคมไฟที่เท่า ๆ กัน ทั้งนี้ ระบบไฟต้อง
ติดตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของทางวิ่ง เว้นแต่ว่าในทางกายภาพไม่สามารถปฏิบัติได้ 
      ในกรณีที่ทางวิ่งใช้สำหรับรองรับอากาศยานที่จำเป็นต้องมีการนำทางในการบินลงแบบโรล 
(Roll) ด้วยทัศนวิสัย และไม่มีวิธีการอ่ืน ๆ ซึ่งช่วยในการนำทางดังกล่าว นอกจากวรรคหนึ่งแล้ว สนามบินอาจ
จัดให้มีแถบปีกอีกหนึ่งแถบติดตั้งที่ด้านตรงกันข้ามของทางวิ่งด้วยก็ได้  ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการสนามบินต้องมั่นใจว่า 
PAPI ทางด้านซ้ายและด้านขวาแสดงผลเหมือนกันทั้งสองด้าน 

  ข้อ ๕๒๐  ระบบ APAPI ต้องประกอบด้วยแถบปีกที่มีโคมไฟจำนวน ๒ โคม ซึ่งสามารถเปลี่ยนสีของ
แสงในแต่ละโคมได้อย่างชัดเจน โดยโคมแต่ละโคมให้ประกอบด้วยไฟหลายดวง (หรือไฟดวงเดี่ยวติดตั้งคู่กัน) 
ทั้งนี ้ระบบไฟต้องติดตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของทางวิ่ง เว้นแต่ว่าในทางกายภาพไม่สามารถปฏิบัติได ้
      ในกรณีที่ทางวิ่งใช้สำหรับรองรับอากาศยานที่จำเป็นต้องมีการนำทางในการบินลงแบบโรล
(Roll) ด้วยทัศนวิสัย และไม่มีวิธีการอ่ืน ๆ ซึ่งช่วยในการนำทางดังกล่าว นอกจากวรรคหนึ่งแล้ว สนามบินอาจ
จัดให้มีแถบปีกอีกหนึ่งแถบติดตั้งที่ด้านตรงกันข้ามของทางวิ่งด้วยก็ได้ 

  ข้อ ๕๒๑  แถบปีกของระบบ PAPI ตามข้อ ๕๑๙ ต้องจัดวางให้มีลักษณะที่ทำให้นักบินซึ่งกำลังนำ
อากาศยานร่อนลงบนทางวิ่ง สามารถมองเห็นไฟในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  เมื่ออยู่บนหรือเข้าใกล้แนวร่อน จะสามารถมองเห็นโคมไฟ ๒ โคม ที่อยู่ใกล้ทางวิ่ง
มากที่สุดเป็นสีแดง และโคมไฟอีก ๒ โคม ที่อยู่ไกลจากทางวิ่งมากท่ีสุดเป็นสีขาว 
      (๒)  เมื่ออยู่เหนือแนวร่อน จะสามารถมองเห็นโคมไฟ ๑ โคม ที่อยู่ใกล้ทางวิ่งที่สุดเป็นสีแดง 
และโคมไฟอีก ๓ โคม ที่อยู่ไกลจากทางวิ่งมากที่สุดเป็นสีขาว และเมื่ออากาศยานอยู่สูงจากแนวร่อนขึ้นไปอีก 
จะมองเห็นโคมไฟทั้ง ๔ โคม เป็นสีขาวทั้งหมด 
      (๓)  เมื่ออยู่ต่ำกว่าแนวร่อน จะสามารถมองเห็นโคมไฟ ๓ โคม ที่อยู่ใกล้ทางวิ่งที่สุดเป็นสีแดง 
และโคมไฟอีก ๑ โคม ที่อยู่ไกลจากทางวิ่งมากที่สุดเป็นสีขาว และเมื่ออากาศยานอยู่ต่ำจากแนวร่อนลงมาอีก 
จะมองเห็นโคมไฟทั้ง ๔ โคม เป็นสีแดงท้ังหมด 

  ข้อ ๕๒๒  แถบปีกของระบบ APAPI ตามข้อ ๕๒๐ ต้องจัดวางให้มีลักษณะที่ทำให้นักบินซึ่งกำลังนำ
อากาศยานร่อนลงบนทางวิ่ง สามารถมองเห็นไฟในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  เมื่ออยู่บนหรือเข้าใกล้แนวร่อน จะสามารถมองเห็นโคมไฟที่อยู่ใกล้ทางวิ่งเป็นสีแดง
และโคมไฟที่อยู่ไกลจากทางวิ่งเป็นสีขาว 
      (๒)  เมื่ออยู่เหนือแนวร่อน จะสามารถมองเห็นโคมไฟ ๒ โคม เป็นสีขาว 
      (๓)  เมื่ออยู่ต่ำกว่าแนวร่อน จะสามารถมองเห็นโคมไฟ ๒ โคม เป็นสีแดง 
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  ข้อ ๕๒๓  โคมไฟแต่ละโคม ต้องติดตั้งตามรูปแบบการจัดวางพ้ืนฐานที่แสดงในรูปที่  ๓๐ ภายใต้     
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในการติดตั้งที่กำหนดไว้ในรูปดังกล่าว ทั้งนี้ โคมไฟที่จัดเรียงกันเป็นแถบปีก
นั้นต้องอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้นักบินซึ่งกำลังนำอากาศยานร่อนลง สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในลักษณะที่
เป็นเส้นตรงตามแนวนอน โดยต้องติดตั้งโคมไฟให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้และโคมดังกล่าวต้องสามารถแตกหักง่าย 
 

รูปที ่๓๐  การติดตั้งระบบ PAPI และ APAPI 
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  ข้อ ๕๒๔  ระบบไฟต้องเหมาะสมสำหรับการใช้งานทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 

  ข้อ ๕๒๕  การเปลี่ยนสีของแสงจากสีแดงเป็นสีขาวในระนาบแนวดิ่ง ต้องมีลักษณะที่ทำให้สามารถ
มองเห็นได้ที่ระยะห่างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร ภายในมุมดิ่งไม่เกิน ๓ ลิปดา 

  ข้อ ๕๒๖  แสงสีแดงท่ีมีความเข้มแสงสูงสุดต้องมีค่าในแกน Y ไม่เกิน ๐.๓๒ 

  ข้อ ๕๒๗  การกระจายความเข้มแสงของโคมไฟ ต้องเป็นไปตามที่แสดงในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที ่๒-๒๓ 

  ข้อ ๕๒๘  สนามบินต้องจัดให้มีการควบคุมความเข้มแสงที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสามารถปรับแต่ง      
ค่าความเข้มแสงให้สอดคล้องกับสภาพต่าง ๆ และเพ่ือหลีกเลี่ยงการทำให้นักบินเกิดอาการตาพร่ามัว ในขณะทำ
การร่อนลงได ้

  ข้อ ๕๒๙  โคมไฟแต่ละโคมต้องสามารถปรับแต่งมุมเงยได้ เพ่ือที่จะทำให้ขอบล่างของลำแสงส่วนที่
เป็นสีขาวมีความคงท่ีที่มุมเงยใด ๆ ก็ตาม ระหว่าง ๑ องศา ๓๐ ลิปดา และอย่างน้อย ๔ องศา ๓๐ ลิปดาเหนือ
แนวระดับ 

  ข้อ ๕๓๐  โคมไฟต้องออกแบบให้มีลักษณะที่ทำให้การสะสมของหยดน้ำ และสิ่งสกปรกซึ่งเกาะอยู่บน
พ้ืนผิวการส่งสัญญาณ หรือการสะท้อนแสงนั้น รบกวนการให้สัญญาณไฟน้อยที่สุด และต้องไม่มีผลกระทบต่อ
ความแตกต่างระหว่างสัญญาณสีแดงและสัญญาณสีขาว รวมถึงมุมของการเปลี่ยนสีของแสง 
 

แนวร่อนและการตั้งค่ามุมเงยของโคมไฟ 

  ข้อ ๕๓๑  แนวร่อนตามที่กำหนดไว้ในรูปที่  ๓๑ ต้องเหมาะสมสำหรับการใช้งานของอากาศยาน    
เพ่ือการร่อนลง 

  ข้อ ๕๓๒  ในกรณีที่ทางวิ่งมีการติดตั้งระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน การติดตั้งและมุมเงย 
ของโคมไฟ ต้องมีลักษณะที่ทำให้แนวการร่อนลงด้วยสายตาของระบบ PAPI ตรงกันหรือใกล้เคียงกับแนวร่อน
ของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินตามความเหมาะสม 

  ข้อ ๕๓๓  การตั้งค่ามุมเงยของโคมไฟ (Angle of Elevation Setting) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแถบปีก
ของระบบ PAPI ต้องมีลักษณะที่ทำให้ในระหว่างการร่อนลงนั้น เมื่อนักบินสังเกตเห็นสัญญาณไฟเป็นสีขาว
จำนวน ๑ ดวง และเป็นสีแดงจำนวน ๓ ดวง อากาศยานจะต้องมีระยะห่างที่ปลอดภัยจากวัตถุทั้งหมดในพ้ืนที่ 
การร่อนลง โดยระยะปลอดภัยให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในตารางที่ ๒๐ 
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รูปที่ ๓๑  ลำแสงของไฟและการตั้งค่ามุมเงยของ PAPI และ APAPI 
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ตารางท่ี ๒๐  ระยะปลอดภัยของล้อเหนือหัวทางว่ิงสำหรับ PAPI และ APAPI 

  ข้อ ๕๓๔  การตั้งค่ามุมเงยของโคมไฟซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแถบปีกของระบบ APAPI ต้องมีลักษณะ    
ที่ทำให้ในระหว่างการร่อนลงนั้น เมื่อนักบินสังเกตเห็นสัญญาณไฟเป็นสีขาวจำนวน ๑ ดวง และเป็นสีแดง
จำนวน ๑ ดวง อากาศยานจะต้องมีระยะห่างที่ปลอดภัยจากวัตถุท้ังหมดในพื้นที่การร่อนลง โดยระยะปลอดภัย
ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในตารางที่ ๒๐ 

  ข้อ ๕๓๕  สนามบินต้องมีการจำกัดพ้ืนที่ของการกระจายลำแสงตามมุมแอซิมัทอย่างเหมาะสม ในกรณี 
ที่ พบว่า วัตถุซึ่งอยู่นอกพ้ืนผิวป้องกันสิ่งกีดขวางของระบบ PAPI และ APAPI แล้วแต่กรณี แต่อยู่ภายใน
ขอบเขตของการกระจายลำแสงตามแนวขวาง (Lateral Limits of Light Beam) ยื่นเข้าไปเหนือระนาบของ
พ้ืนผิวป้องกันสิ่งกีดขวาง และผลการศึกษาทางด้านการบินแสดงให้เห็นว่า วัตถุนั้นอาจมีผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน ทั้งนี้ ขอบเขตของการจำกัดต้องเป็นไปในลักษณะที่ทำให้วัตถุ
นั้น อยู่นอกขอบเขตของลำแสง 
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  ข้อ ๕๓๖  ในกรณีที่มีการติดตั้งแถบปีกทั้งสองข้างของทางวิ่ง เพ่ือใช้ในการนำร่อนการบินลงแบบโรล 
(Roll) บนทางวิ่งนั้น โคมไฟของแถบทั้งสองแถบ ต้องมีการตั้งค่ามุมให้เป็นมุมที่เหมือนกันเพ่ือที่สัญญาณของ
แถบปีกทั้งสองแถบเปลี่ยนแปลงไปอย่างสมมาตรในเวลาเดียวกัน 
 

พื้นผิวป้องกันสิ่งกดีขวางสำหรับ PAPI และ APAPI 
  ข้อ ๕๓๗  สนามบินต้องมีการกำหนดพ้ืนผิวป้องกันสิ่งกีดขวาง (Obstacle Protection Surface)  
เมื่อสนามบินนั้น จัดให้มีระบบนำร่อนลงด้วยสายตา 
  ข้อ ๕๓๘  ลักษณะต่าง ๆ ของพ้ืนผิวป้องกันสิ่งกีดขวาง ซึ่งหมายรวมถึงจุดเริ่มต้นการเบนออก    
ความยาวและความลาดชันต้องสอดคล้องกับค่าท่ีระบุไว้ในตารางที่ ๒๑ และในรูปที่ ๓๒ 
 

ตารางท่ี ๒๑  ขนาดและความลาดชันของพ้ืนผิวป้องกันสิ่งกีดขวาง 
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รูปที ่๓๒  พื้นผิวป้องกันสิ่งกีดขวางสำหรับระบบไฟนำร่อน 

 
 

  ข้อ ๕๓๙  วัตถุที่เกิด หรือสร้างขึ้นใหม่ หรือการต่อเติมวัตถุเดิมที่มีอยู่แล้ว ต้องไม่สูงเกินกว่าพ้ืนผิว
ป้องกันสิ่งกีดขวาง เว้นแต่ว่าวัตถุที่เกิด หรือสร้างขึ้นใหม่ หรือส่วนต่อเติมนั้น จะถูกบดบังโดยวัตถุเดิมที่ไม่
สามารถเคลื่อนย้ายได ้ทั้งนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

  ข้อ ๕๔๐  วัตถุเดิมที่อยู่สูงกว่าพ้ืนผิวป้องกันสิ่งกีดขวาง ต้องถูกย้ายออก เว้นแต่ว่าวัตถุนั้น จะถูกบดบัง
โดยวัตถุเดิมอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ หรือหลังจากการศึกษาทางด้านการบินแล้วพบว่า วัตถุนั้นไม่มี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัยของการปฏิบัติการบิน ทั้งนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

  ข้อ ๕๔๑  เมื่อการศึกษาทางด้านการบินตามข้อ ๕๔๐ แสดงให้เห็นว่า วัตถุเดิมซึ่งยื่นเข้าไปเหนือ
พ้ืนผิวป้องกันสิ่งกีดขวาง อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน  สนามบินต้องดำเนินการ
ตามมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  เคลื่อนย้ายวัตถุดังกล่าวออกไป 
      (๒)  เพ่ิมมุมร่อนของระบบให้เหมาะสมกับสิ่งกีดขวางนั้น 
      (๓)  ลดการกระจายแสงตามมุมแอซิมัทของระบบลง เพ่ือให้วัตถุนั้นอยู่นอกเขตการกระจาย 
ลำแสง 
      (๔)  เลื่อนแกนกลางของระบบและพ้ืนผิวป้องกันสิ่งกีดขวางที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องไม่เกิน ๕ องศา 
และ 
      (๕)  เลื่อนระบบไปในทิศทางสวนลมจากหัวทางวิ่ง เพ่ือทำให้วัตถุดังกล่าวไม่มีส่วนใดสูงเกิน
พ้ืนผิวป้องกันสิ่งกีดขวาง 
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ฉ. ไฟนำร่องการบินวนเข้าสู่สนามบิน (Circling Guidance Lights) 

  ข้อ ๕๔๒  ในกรณีที่ทางวิ่งจำเป็นต้องใช้รองรับการทำการบินวนเข้าสู่สนามบิน  สนามบินต้องจัดให้มี

ไฟนำร่องการบินวนเข้าสู่สนามบิน เมื่อไฟนำร่องและไฟทางวิ่งที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะระบุตำแหน่งของทางวิ่ง

หรือพ้ืนที่ในการร่อนลงสำหรับอากาศยานที่กำลังทำการบินวนเข้าสู่สนามบิน 

  ข้อ ๕๔๓  สนามบินต้องจัดให้มีตำแหน่งและจำนวนของไฟนำร่องการบินวนเข้าสู่สนามบินเพียงพอ   

ที่จะทำให้นักบินสามารถ 

      (๑)  เชื่อมเข้าสู่แนวการบินที่ขนานกับทางวิ่งที่ใช้ (Downwind Leg) หรือทำการจัดแนว

และปรับแต่งเส้นทางของอากาศยาน เพ่ือเข้าหาทางวิ่งที่ระยะห่างตามที่ต้องการ และเพ่ือให้สามารถแยกแยะ

หัวทางวิ่งได้อย่างรวดเร็ว และ 

      (๒)  ทำให้มองเห็นหัวทางวิ่งหรือสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งจะทำให้นักบินสามารถตัดสินใจเลี้ยวเข้าสู่

ตำแหน่งที่ตั้งฉากกับทางวิ่งที่จะใช้ร่อนลง (Base Leg) และระยะสุดท้ายก่อนทำการร่อนลง (Final Approach) ได้ 

โดยจะต้องคำนึงถึงการนำร่องของเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัยอ่ืน ๆ ด้วย 

   ข้อ ๕๔๔  ไฟนำร่องการบินวนเข้าสู่สนามบิน ต้องประกอบด้วย 

      (๑)  ไฟที่แสดงแนวเส้นต่อขยายจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง หรือส่วนต่าง ๆ ของระบบไฟนำร่อง 

การบินเข้าสู่สนามบิน หรือ 

      (๒)  ไฟที่แสดงถึงตำแหน่งของหัวทางวิ่ง หรือ 

      (๓)  ไฟที่แสดงถึงทิศทาง หรือตำแหน่งของทางวิ่ง หรือ 

      (๔)  ไฟตาม (๑) (๒) และ (๓) รวมกันหากพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมกับทางวิ่งนั้น 

  ข้อ ๕๔๕  ไฟนำร่องการบินวนเข้าสู่สนามบิน ต้องเป็นไฟส่องสว่างคงที่ หรือไฟกะพริบที่มีความเข้มแสง 

และการกระจายลำแสงที่เพียงพอต่อการใช้งานในสภาพทัศนวิสัยต่าง ๆ และในสภาพที่มีแสงไฟบริเวณโดยรอบ

รบกวน เพ่ือให้สามารถนำร่องการบินวนเข้าสู่สนามบินด้วยสายตาได้ ทั้งนี้ ไฟกะพริบต้องเป็นสีขาว ส่วนไฟส่องสว่าง

คงท่ีต้องเป็นสีขาวหรือเป็นหลอดปล่อยประจุในก๊าซ (Gaseous Discharge Lights) 

  ข้อ ๕๔๖  ไฟต้องออกแบบและติดตั้งในลักษณะที่ไม่ทำให้นักบินเกิดอาการตาพร่ามัว หรือเกิดความ

สับสนในขณะที่ทำการร่อนลงบินขึ้นหรือขับเคลื่อนบนภาคพ้ืน 

 

ช. ระบบไฟนำเข้าสู่หัวทางว่ิง (Runway Lead-in Lighting Systems) 

  ข้อ ๕๔๗  สนามบินต้องจัดให้มีระบบไฟนำเข้าสู่หัวทางวิ่ง  ในกรณีที่มีความต้องการการนำร่อง     

ด้วยสายตาตลอดเส้นทางการบินที่ใช้ในการร่อนลง เพ่ือหลีกเลี่ยงลักษณะภูมิประเทศที่เป็นอันตราย หรือ    

เพ่ือจุดประสงค์ในการลดเสียงรบกวน 
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  ข้อ ๕๔๘  ระบบไฟนำเข้าสู่หัวทางวิ่ง ต้องประกอบด้วยกลุ่มของไฟ ซึ่งติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดให้
เป็นเส้นทางการบินสำหรับใช้ในการร่อนลง และต้องเป็นตำแหน่งที่ทำให้สามารถมองเห็นไฟกลุ่มหนึ่งจาก
ตำแหน่งของไฟอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ก่อนหน้า โดยระยะห่างระหว่างกลุ่มของไฟที่ติดกัน ต้องไม่เกิน ๑,๖๐๐ เมตร 
โดยประมาณ 
      ระบบไฟนำเข้าสู่หัวทางวิ่งตามวรรคหนึ่ง อาจมีลักษณะเป็นแนวโค้งแนวตรง หรือทั้งสองลักษณะ 
รวมกันก็ได้ 

  ข้อ ๕๔๙  ระบบไฟนำเข้าสู่หัวทางวิ่ง ต้องต่อขยายจากจุดที่กำหนดไปจนถึงจุดที่มีการติดตั้งระบบไฟ
นำร่องการบินเข้าสู่สนามบิน (ถ้ามี) หรือทางวิ่ง หรือระบบไฟทางวิ่ง ที่สามารถมองเห็นได้ 

  ข้อ ๕๕๐  กลุ่มของไฟนำเข้าสู่หัวทางวิ่งแต่ละกลุ่ม ต้องประกอบด้วยไฟกะพริบอย่างน้อย ๓ ดวง
จัดเรียงเป็นแนวเส้นตรงหรือเป็นกลุ่ม โดยระบบไฟนี้อาจเสริมด้วยไฟส่องสว่างคงที่ได้ หากไฟนี้จะช่วยในการ
ระบุระบบไฟดังกล่าว 

  ข้อ ๕๕๑  ไฟกะพริบและไฟส่องสว่างคงที่ต้องเป็นสีขาว 

  ข้อ ๕๕๒  หากสามารถทำได้ ไฟกะพริบในแต่ละกลุ่ม ต้องกะพริบตามลำดับเข้าหาทางวิ่ง 
 

ซ. ไฟแสดงตำแหน่งหัวทางว่ิง (Runway Threshold Identification Lights) 

  ข้อ ๕๕๓  สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงตำแหน่งหัวทางวิ่ง ในบริเวณดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ที่หัวทางวิ่งของทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่น ในกรณีที่จำเป็นต้องทำให้สามารถมองเห็น 
หัวทางวิ่งได้เด่นชัดมากขึ้น หรือในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีไฟนำร่องอ่ืน ๆ ได ้และ 
      (๒)  ที่หัวทางวิ่งซึ่งถูกเลื่อนไปอย่างถาวรจากปลายสุดของทางวิ่งหรือหัวทางวิ่งที่ถูกเลื่อนไป 
ชั่วคราวจากตำแหน่งปกติ และมีความจำเป็นที่ต้องทำให้สามารถมองเห็นหัวทางวิ่งได้เด่นชัดมากขึ้น 

  ข้อ ๕๕๔  ไฟแสดงตำแหน่งหัวทางวิ่ง ต้องติดตั้งอยู่ทางด้านข้างของทางวิ่งห่างจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง
ในลักษณะสมมาตรกัน โดยจะต้องจัดวางอยู่ในแนวเดียวกับหัวทางวิ่ง และมีระยะห่างจากไฟขอบทางวิ่งข้างละ
ประมาณ ๑๐ เมตร 

  ข้อ ๕๕๕  ไฟแสดงตำแหน่งหัวทางวิ่ง ต้องเป็นไฟกะพริบสีขาว โดยกะพริบด้วยความถี่ระหว่าง ๖๐ ถึง 
๑๒๐ ครั้งต่อนาท ี

  ข้อ ๕๕๖  ไฟตามข้อ ๕๕๕ ต้องสามารถมองเห็นได้เฉพาะในทิศทางที่อากาศยานร่อนลงสู่ทางวิ่งเท่านั้น 
 

ฌ. ไฟขอบทางว่ิง (Runway Edge Lights) 

  ข้อ ๕๕๗  สนามบินต้องจัดให้มีไฟขอบทางวิ่ง สำหรับทางวิ่งที่มีการใช้งานในเวลากลางคืน หรือ
สำหรับทางวิ่งแบบพรีซิชั่น ไม่ว่าจะมีการใช้งานในเวลากลางวัน หรือกลางคืนก็ตาม 

  ข้อ ๕๕๘  สนามบินต้องจัดให้มีไฟขอบทางวิ่ง บนทางวิ่งที่ใช้สำหรับการบินขึ้นในขณะที่มีค่าระยะที่
นักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๘๐๐ เมตร ในเวลากลางวัน 
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  ข้อ ๕๕๙  ไฟขอบทางวิ่ง ต้องติดตั้งตลอดความยาวทางวิ่ง และต้องจัดเรียงเป็นแถวขนานกันสองเส้น
โดยมีระยะห่างจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่งเป็นระยะทางที่เท่ากัน 

  ข้อ ๕๖๐  ไฟขอบทางวิ่ง ต้องติดตั้งอยู่บนขอบของพ้ืนที่ที่ประกาศให้ใช้งานเป็นทางวิ่ง หรือติดตั้ง
บริเวณด้านนอกของขอบพื้นท่ีดังกล่าว ในระยะไม่เกิน ๓ เมตร 

  ข้อ ๕๖๑  ในกรณีที่ความกว้างของพ้ืนที่ที่ประกาศให้ใช้งานเป็นทางวิ่ง  มีความกว้างเกิน ๖๐ เมตร
ระยะห่างระหว่างไฟขอบทางวิ่งทั้งสองแถว ให้กำหนดโดยการพิจารณาลักษณะของการปฏิบัติการ ลักษณะการ
กระจายแสงของไฟขอบทางวิ่ง และเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัยอื่น ๆ ที่ติดตั้ง 
บนทางวิ่ง 

  ข้อ ๕๖๒  ไฟขอบทางวิ่ง ต้องมีการเว้นระยะห่างที่เท่า ๆ กัน โดยระยะห่างระหว่างโคมไฟต้องไม่เกิน
๖๐ เมตร สำหรับทางวิ่งแบบบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน และไม่เกิน ๑๐๐ เมตร สำหรับทางวิ่งแบบ
บินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน ไฟขอบทางวิ่งที่อยู่ด้านตรงกันข้ามกับแกนกลางของทางวิ่งต้องอยู่บน
แนวซึ่งตั้งฉากกับแกนกลางดังกล่าว ทั้งนี้ บริเวณจุดตัดของทางวิ่ง ไฟขอบทางวิ่งอาจมีการเว้นระยะห่างที่ไม่
สม่ำเสมอ หรือเว้นการติดตั้งไฟก็ได้ หากว่ามีการนำทางท่ีเพียงพอแก่นักบิน 

  ข้อ ๕๖๓  ไฟขอบทางวิ่ง ต้องเป็นไฟส่องสว่างคงที่ที่เป็นสีขาว ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ (Variable 
White) ยกเว้น 
      (๑)  ในกรณีที่มีการเลื่อนหัวทางวิ่ง ไฟขอบทางวิ่งระหว่างจุดเริ่มต้นทางวิ่งและหัวทางวิ่ง  
ที่ถูกเลื่อนไป ต้องเป็นไฟสีแดงส่องไปยังทิศทางที่อากาศยานบินเข้าสู่สนามบิน 
      (๒)  ส่วนของไฟขอบทางวิ่งในระยะ ๖๐๐ เมตร หรือหนึ่งในสามของความยาวทางวิ่ง
แล้วแต่ว่าค่าใดน้อยกว่า ที่บริเวณจุดปลายสุดของทางวิ่งอีกด้านหนึ่ง ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับปลายสุดของทางวิ่ง  
ที่อากาศยานใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการวิ่งเพื่อบินขึ้น ไฟบริเวณดังกล่าวอาจเป็นไฟสีเหลืองได้ 

  ข้อ ๕๖๔  ไฟขอบทางวิ่ง ต้องส่องสว่างไปยังทิศทางต่าง ๆ ของมุมแอซิมัทที่มีความจำเป็น สำหรับการ
นำทางให้แก่นักบินที่กำลังทำการบินลง หรือทำการบินขึ้นจากแต่ละทิศทาง ในกรณีที่ไฟขอบทางวิ่งมีไว้เพ่ือนำร่อง 
การบินวนเข้าสู่สนามบิน ไฟดังกล่าวต้องส่องสว่างไปยังทุก ๆ ทิศทางของมุมแอซิมัท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในข้อ ๕๔๒ 

  ข้อ ๕๖๕  ไฟขอบทางวิ่ง ต้องส่องสว่างทำมุมเงย ๑๕ องศา เหนือแนวระดับในทิศทางต่าง ๆ ของมุม
แอซิมัทตามที่กำหนดในข้อ ๕๖๔ โดยต้องมีความเข้มแสงเพียงพอสำหรับการใช้งานเพ่ือบินขึ้นหรือบินลง     
ในสภาพทัศนวิสัยต่าง ๆ และในสภาพที่มีแสงไฟบริเวณโดยรอบรบกวน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ไฟขอบทางวิ่ง
ต้องมีความเข้มแสงอย่างน้อย ๕๐ แคนเดลา เว้นแต่ในกรณีที่สนามบินมีแสงไฟบริเวณโดยรอบรบกวนน้อย
ความเข้มของแสงอาจลดลงได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ๒๕ แคนเดลา เพ่ือหลีกเลี่ยงการทำให้นักบินเกิดอาการ      
ตาพร่ามัว 

  ข้อ ๕๖๖  ไฟขอบทางวิ่งบนทางวิ่งแบบพรีซิชั่น ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในภาคผนวกแนบท้าย ๒  
รูปที่ ๒-๙ หรือรูปที ่๒-๑๐ 
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ญ. ไฟหัวทางว่ิงและไฟแถบปีก (Runway Threshold Lights and Wing Bar Lights) 
 

ไฟหัวทางว่ิง 

  ข้อ ๕๖๗  สนามบินต้องจัดให้มีไฟหัวทางวิ่งสำหรับทางวิ่งที่ติดตั้งไฟขอบทางวิ่ง เว้นแต่เป็นทางวิ่งแบบ
บินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน หรือทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่น เมื่อหัวทางวิ่งถูกเลื่อนออกไปและมีการ
ติดตั้งไฟแถบปีก 

  ข้อ ๕๖๘  เมื่อหัวทางวิ่งอยู่ที่ปลายสุดของทางวิ่ง ไฟหัวทางวิ่งต้องถูกจัดเรียงเป็นแถวตั้งฉากกับ
แกนกลางของทางวิ่ง โดยอยู่ใกล้กับปลายของทางวิ่งมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ต้องมี
ระยะห่างไม่เกิน ๓ เมตร จากปลายสุดทางวิ่ง 

  ข้อ ๕๖๙  ในกรณีที่หัวทางวิ่งถูกเลื่อนไปจากปลายสุดของทางวิ่ง ไฟหัวทางวิ่งต้องถูกจัดเรียงเป็นแถว
ตั้งฉากกับแกนกลางของทางวิ่ง ณ ตำแหน่งของหัวทางวิ่งที่ถูกเลื่อนออกไป 

  ข้อ ๕๗๐  ไฟหัวทางวิ่งต้องประกอบด้วย 
      (๑)  บนทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน หรือทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่น
ต้องมีโคมไฟอย่างน้อย ๖ โคม 
      (๒)  บนทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่หนึ่ง โคมไฟต้องติดตั้งอยู่ระหว่างไฟขอบทางวิ่งทั้งสองข้าง 
โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างโคมไฟเท่า ๆ กัน ซ่ึงระยะห่างดังกล่าวต้องเท่ากับ ๓ เมตร และ 
      (๓)  บนทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง หรือทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม โคมไฟ
ต้องติดตั้งอยู่ระหว่างไฟขอบทางวิ่งทั้งสองข้าง โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างโคมไฟเท่า ๆ กันซึ่งระยะห่าง
ดังกล่าวต้องไม่เกิน ๓ เมตร 

  ข้อ ๕๗๑  ไฟตามข้อ ๕๗๐ (๑) และ (๒) ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
      (๑)  มีระยะห่างเท่า ๆ กัน และติดตั้งอยู่ระหว่างแถวของไฟขอบทางวิ่งทั้งสองข้าง โดยต้อง
เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในรูปที่ ๓๓ หรือ 
      (๒)  เป็นโคมไฟสองกลุ่มที่จัดวางห่างจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่งอย่างสมมาตรกัน  โดย
ระยะห่างระหว่างโคมไฟในแต่ละกลุ่มต้องเท่ากัน และช่องว่างระหว่างกลุ่มโคมไฟเท่ากับระยะห่างระหว่างแถว
ของเครื่องหมาย หรือไฟแสดงเขตจุดแตะพ้ืน (หากจัดให้มี) หรือช่องว่างระหว่างกลุ่มโคมไฟต้องไม่เกินครึ่งหนึ่ง
ของระยะห่างระหว่างแถวของไฟขอบทางวิ่ง 
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รูปที ่๓๓  การจัดวางไฟหัวทางวิ่งและไฟสิ้นสุดทางว่ิง 
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ไฟแถบปีก 

  ข้อ ๕๗๒  สนามบินต้องจัดให้มีไฟแถบปีก สำหรับทางวิ่งแบบพรีซิชั่น ในกรณีที่ต้องการเพ่ิมความ
ชัดเจนของตำแหน่งหัวทางวิ่ง 

  ข้อ ๕๗๓  สนามบินต้องจัดให้มีไฟแถบปีก สำหรับทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน
หรือทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่น เมื่อทางวิ่งนั้นมีการเลื่อนหัวทางวิ่ง และจำเป็นต้องมีไฟหัวทางวิ่ง แต่สนามบินนั้น
ไม่ได้ติดตั้งไฟดังกล่าว 

  ข้อ ๕๗๔  ไฟแถบปีกต้องจัดวางห่างจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่งอย่างสมมาตรกันที่บริเวณหัวทางวิ่ง โดยไฟ
แต่ละแถบต้องประกอบด้วยโคมไฟอย่างน้อย ๕ โคม ซ่ึงตั้งฉากและขยายออกไปอย่างน้อย ๑๐ เมตร จากไฟ
ขอบทางวิ่ง และโคมไฟดวงในสุดของแต่ละแถบต้องอยู่ในแนวของไฟขอบทางวิ่ง 

  ข้อ ๕๗๕  ไฟหัวทางวิ่งและไฟแถบปีกต้องเป็นไฟส่องสว่างคงที่ไปในทิศทางเดียว  โดยเป็นไฟสีเขียว
ส่องไปยังทิศทางของการร่อนลงสู่ทางวิ่งความเข้มแสง และการกระจายลำแสงของโคมไฟต้องเพียงพอสำหรับ
การใช้งานทางวิ่งในสภาพทัศนวิสัยต่าง ๆ และในสภาพที่มีแสงไฟบริเวณโดยรอบรบกวน 

  ข้อ ๕๗๖  ลักษณะของไฟหัวทางวิ่งบนทางวิ่งแบบพรีซิชั่น  ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในภาคผนวก 
แนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๓ 

  ข้อ ๕๗๗  ลักษณะของไฟแถบปีกสำหรับทางวิ่งแบบพรีซิชั่น ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในภาคผนวก
แนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๔ 
 

ฎ. ไฟสิ้นสุดทางวิ่ง (Runway End Lights) 

  ข้อ ๕๗๘  สนามบินต้องจัดให้มีไฟสิ้นสุดทางวิ่งสำหรับทางวิ่งที่มีการติดตั้งไฟขอบทางวิ่ง  ในกรณีที่  
หัวทางวิ่งอยู่ที่บริเวณปลายสุดของทางวิ่ง อุปกรณ์ท่ีติดตั้งเพ่ือใช้เป็นไฟหัวทางวิ่งอาจใช้เป็นไฟสิ้นสุดทางวิ่งได้ด้วย 

  ข้อ ๕๗๙  ไฟสิ้นสุดทางวิ่ง ต้องติดตั้งอยู่บนแนวเส้นซึ่งตั้งฉากกับแกนกลางของทางวิ่ง โดยอยู่ใกล้กับ
จุดสิ้นสุดของทางวิ่งเท่าที่จะเป็นได้ และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ระยะห่างต้องไม่เกิน ๓ เมตร จากจุดสิ้นสุดทางวิ่ง 

  ข้อ ๕๘๐  ไฟสิ้นสุดทางวิ่ง ต้องประกอบด้วยโคมไฟอย่างน้อย ๖ โคม โดยโคมไฟต้องมีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  มีระยะห่างเท่า ๆ กัน ติดตั้งอยู่ระหว่างแถวของไฟขอบทางวิ่งทั้งสองข้าง หรือ 
      (๒)  เป็นโคมไฟสองกลุ่มที่จัดวางห่างจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่งอย่างสมมาตรกัน  โดย
ระยะห่างระหว่างโคมไฟในแต่ละกลุ่มต้องเท่ากันและช่องว่างระหว่างกลุ่มโคมไฟต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
ระยะห่างระหว่างแถวของไฟขอบทางวิ่ง การเว้นช่องว่างดังกล่าว สามารถทำได้เมื่อมีทางหยุดหรือทางขับ      
ที่ปลายสุดของทางวิ่งเท่านั้น ทั้งนี ้ไฟสิ้นสุดทางวิ่งต้องติดตั้งต่อเนื่องตามความกว้างของทางวิ่งในทุกกรณี 

  ข้อ ๕๘๑  ในกรณีทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม การเว้นระยะห่างระหว่างโคมไฟของไฟสิ้นสุด 
ทางวิ่งนั้น ต้องไม่เกิน ๖ เมตร โดยให้เป็นไปตามรูปที่ ๓๓ 
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  ข้อ ๕๘๒  ไฟสิ้นสุดทางวิ่งต้องเป็นไฟส่องสว่างคงท่ีไปในทิศทางเดียว โดยเป็นไฟสีแดงส่องไปยังทิศทาง
ของทางวิ่ง ความเข้มแสงและการกระจายลำแสงของโคมไฟต้องเพียงพอสำหรับการใช้งานทางวิ่ง ในสภาพทัศนวิสัย 
ต่าง ๆ และในสภาพที่มีแสงไฟบริเวณโดยรอบรบกวน 

  ข้อ ๕๘๓  ลักษณะของไฟสิ้นสุดทางวิ่งบนทางวิ่งแบบพรีซิชั่น ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในภาคผนวก
แนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๘ 
 

ฏ. ไฟกึ่งกลางทางว่ิง (Runway Center Line Lights) 

  ข้อ ๕๘๔  สนามบินต้องจัดให้มีไฟกึ่งกลางทางวิ่ง สำหรับทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง หรือทางวิ่ง 
แบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม 
      นอกจากทางวิ่งตามวรรคหนึ่งแล้ว สนามบินต้องจัดให้มีไฟกึ่งกลางทางวิ่งสำหรับทางวิ่ง
แบบพรีซิชั่นประเภทที่หนึ่ง เมื่อทางวิ่งใช้รองรับอากาศยานที่มีค่าความเร็วอากาศที่วัดจากเครื่องวัดความเร็ว
ของอากาศยาน ณ ตำแหน่งหัวทางวิ่ง (Indicated Airspeed at Threshold (Vat)) ๑๖๖ น็อต หรือมากกว่า 
(Category E) หรือหากความกว้างระหว่างไฟขอบทางวิ่งมีค่ามากกว่า ๕๐ เมตร 

  ข้อ ๕๘๕  สนามบินต้องจัดให้มีไฟกึ่งกลางทางวิ่ง สำหรับทางวิ่งที่มีการใช้งานเพ่ือทำการบินขึ้นในสภาพ
ทัศนวิสัย ซึ่งมีค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๔๐๐ เมตร 

  ข้อ ๕๘๖  ไฟกึ่งกลางทางวิ่ง ต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งตามเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง ยกเว้นในกรณีไม่สามารถ
ติดตั้งไฟดังกล่าวบนเส้นกึ่งกลางทางวิ่งได้ ไฟกึ่งกลางทางวิ่งอาจต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งห่างจากเส้นกึ่งกลาง
ทางวิ่ง ในระยะห่างที่เท่ากันและอยู่ในด้านเดียวกัน โดยระยะห่างจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่งต้องไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร 
ทั้งนี ้สนามบินต้องติดตั้งโคมไฟในตำแหน่งเริ่มจากหัวทางวิ่งไปจนสุดปลายทางวิ่งตามความยาว โดยมีระยะห่าง
ระหว่างโคมไฟประมาณ ๑๕ เมตร ในกรณีที่สนามบินสามารถแสดงให้เห็นว่า ระดับความสามารถในการใช้งานได้ 
ของไฟกึ่งกลางทางวิ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาซึ่งกำหนดไว้ในข้อ ๑๑๒๕ ถึงข้อ ๑๑๒๖ หรือ
ข้อ ๑๑๓๐ ตามความเหมาะสม และทางวิ่งมีการใช้งานในสภาพซึ่งมีค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งเท่ากับ  
๓๕๐ เมตร หรือมากกว่า ระยะห่างระหว่างโคมไฟตามแนวความยาวทางวิ่งอาจมีค่าประมาณ ๓๐ เมตร ก็ได ้

  ข้อ ๕๘๗  สนามบินต้องทำเส้นกึ่งกลางสำหรับนำทางอากาศยานเพ่ือทำการบินขึ้นจากจุดเริ่มต้นของ
ทางวิ่งถึงหัวทางวิ่งที่ถูกเลื่อนไป โดยการจัดให้มี 
      (๑)  ระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบิน หากลักษณะและค่าความเข้มแสงของระบบไฟ
ดังกล่าว สามารถนำทางอากาศยานได้อย่างเพียงพอในระหว่างการบินขึ้นของอากาศยานและไม่ทำให้นักบิน
เกิดอาการตาพร่ามัว หรือ 
      (๒)  ไฟกึ่งกลางทางวิ่ง หรือ 
      (๓) ไฟแถบที่มีความยาวอย่างน้อย ๓ เมตร และต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างโคมไฟ    
ที่เท่ากับ ๓๐ เมตร โดยออกแบบมาเพ่ือให้ลักษณะโฟโตเมตริก และค่าความเข้มแสงของไฟแถบสามารถนำทาง 
อากาศยานได้อย่างเพียงพอในระหว่างการบินขึ้นของอากาศยาน โดยไม่ทำให้นักบินเกิดอาการตาพร่ามัว ตามรูปที ่๓๔ 
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รูปที ่๓๔  ตัวอย่างไฟนำร่องและไฟทางว่ิงสำหรับทางว่ิงที่หัวทางว่ิงถูกเลื่อนไป 

 
 
  ข้อ ๕๘๘  ในกรณีที่ทางวิ่งนั้นใช้เพ่ือการบินลงของอากาศยาน  สนามบินต้องทำการดับไฟกึ่งกลางทางวิ่ง 
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๘๗ (๒) หรือปรับค่าความเข้มแสงของระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบิน หรือไฟแถบ 
ทั้งนี้ สนามบินต้องไม่ใช้งานไฟกึ่งกลางทางวิ่งประเภทโคมไฟแบบเดี่ยวจากจุดเริ่มต้นของทางวิ่งไปยังหัวทางวิ่ง
ที่ถูกเลื่อนไป เมื่อมีการใช้ทางวิ่งเพ่ือการบินลงของอากาศยาน 
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   ข้อ ๕๘๙  ไฟกึ่งกลางทางวิ่ง ต้องเป็นไฟส่องสว่างคงท่ี โดยเป็นไฟสีขาวซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้
ติดตั้งที่บริเวณหัวทางวิ่งไปจนถึงระยะ ๙๐๐ เมตร ก่อนถึงปลายทางวิ่ง และเป็นไฟแสงสีแดงสลับสีขาว       
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ ตั้งแต่ระยะ ๙๐๐ เมตร จนถึง ๓๐๐ เมตร ก่อนถึงปลายทางวิ่ง และเป็นไฟสีแดง
ทั้งหมดที่ระยะ ๓๐๐ เมตร สุดท้ายก่อนถึงปลายทางวิ่ง ยกเว้นในกรณีที่สนามบินมีความยาวทางวิ่งน้อยกว่า
๑,๘๐๐ เมตร ส่วนของไฟสลับสีแดงกับสีขาวซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้  ต้องติดตั้งขยายจากจุด     
กึ่งกลางของทางวิ่งที่ใช้สำหรับร่อนลง ไปจนถึงระยะ ๓๐๐ เมตร สุดท้ายก่อนถึงปลายทางวิ่ง 

  ข้อ ๕๙๐  สนามบินต้องพิจารณาการออกแบบระบบไฟฟ้าเพ่ือให้แน่ใจว่า เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ระบบไฟฟ้ามีการชำรุดเสียหายแล้ว จะไม่ก่อให้เกิดการแสดงข้อมูลระยะทางของทางวิ่งที่เหลืออยู่ผิดพลาด 

  ข้อ ๕๙๑  ไฟกึ่งกลางทางวิ่ง ต้องมีลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๖
หรือรูปที ่๒-๗ 
 

ฐ. ไฟแสดงเขตจุดแตะพื้น (Runway Touchdown Zone Lights) 

  ข้อ ๕๙๒  สนามบินต้องจัดให้มีไฟแสดงเขตจุดแตะพ้ืนบนทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง หรือทางวิ่ง 
แบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม 

  ข้อ ๕๙๓  ไฟแสดงเขตจุดแตะพ้ืน ต้องเริ่มจากหัวทางวิ่งไปตามแนวยาวเป็นระยะทาง ๙๐๐ เมตร
ยกเว้นกรณีที่ทางวิ่งมีความยาวน้อยกว่า ๑,๘๐๐ เมตร ระบบไฟต้องสั้นลงเพ่ือไม่ให้มีความยาวเกินจุดกึ่งกลาง
ของความยาวทางวิ่ง โดยรูปแบบการจัดวางต้องมีลักษณะเป็นไฟแถบติดตั้งคู่กัน ห่างจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง
อย่างสมมาตรกัน และระยะห่างตามแนวขวางระหว่างโคมไฟที่อยู่ด้านในสุดของไฟแถบทั้งสองต้องเท่ากับ 
ระยะห่างตามแนวขวางที่ใช้สำหรับการทำเครื่องหมายเขตจุดแตะพ้ืน ส่วนระยะห่างตามแนวยาวระหว่างไฟแถบ 
ต้องเท่ากับ ๓๐ เมตร หรือ ๖๐ เมตร อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือประโยชน์ในการทำให้อากาศยานสามารถ
ปฏิบัติการบินในสภาพทัศนวิสัยต่ำได้  สนามบินต้องเลือกใช้ค่าระยะห่างตามแนวยาวระหว่างไฟแถบเท่ากับ 
๓๐ เมตร 

  ข้อ ๕๙๔  ไฟแถบต้องประกอบด้วยโคมไฟอย่างน้อย ๓ โคม โดยมีระยะห่างระหว่างโคมไฟไม่เกิน  
๑.๕ เมตร 

  ข้อ ๕๙๕  ไฟแถบตามข้อ ๕๙๔ ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตรแต่ไม่เกิน ๔.๕ เมตร 

  ข้อ ๕๙๖  ไฟแสดงเขตจุดแตะพ้ืน จะต้องเป็นไฟส่องสว่างคงที่ไปในทิศทางเดียวโดยเป็นไฟสีขาว     
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ 

  ข้อ ๕๙๗  ลักษณะของไฟแสดงเขตจุดแตะพ้ืนต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที ่๒-๕ 
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ฑ. ไฟแสดงเขตจุดแตะพื้นแบบพ้ืนฐาน (Simple Touchdown Zone Lights) 

  ข้อ ๕๙๘  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเน้นย้ำให้นักบินตระหนักรู้สถานการณ์ในทุกสภาพอากาศและทัศนวิสัย 
และช่วยในการตัดสินใจที่จะเริ่มการยกเลิกการบินลง หากอากาศยานไม่สามารถลงยังจุดที่เหมาะสมบนทางวิ่งได้ 
สนามบินต้องจัดให้มีไฟแสดงเขตจุดแตะพ้ืนแบบพ้ืนฐาน ยกเว้นในกรณีที่มีการติดตั้งไฟแสดงเขตจุดแตะพ้ืน
ตามข้อ ๕๙๒ เมื่อมุมร่อนมีค่ามากกว่า ๓.๕ องศา หรือความยาวแอลดารวมถึงตัวแปรอ่ืน  ๆ ทำให้           
ความเสี่ยงของการวิ่งเลยออกนอกทางวิ่งเพ่ิมมากขึ้น 

  ข้อ ๕๙๙  ไฟแสดงเขตจุดแตะพ้ืนแบบพ้ืนฐาน ต้องเป็นไฟคู่ซึ่งติดตั้งอยู่ในแต่ละด้านของเส้นกึ่งกลาง
ทางวิ่ง ห่างจากขอบของเครื่องหมายเขตจุดแตะพ้ืน ๐.๓ เมตร โดยระยะห่างระหว่างโคมไฟโคมในสุดของไฟคู่
ทั้งสองด้านของเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง ต้องเท่ากับช่องว่างของเครื่องหมายเขตจุดแตะพ้ืน และระยะห่างระหว่าง
โคมไฟที่อยู่คู่กัน ต้องไม่เกิน ๑.๕ เมตร หรือครึ่งหนึ่งของความกว้างของเครื่องหมายเขตจุดแตะพื้นแล้วแต่ค่าใด
จะมากกว่า ตามรูปที ่๓๕ 
 

รูปที ่๓๕  ไฟแสดงเขตจุดแตะพื้นแบบพ้ืนฐาน 

 
  ข้อ ๖๐๐  หากบนทางวิ่งไม่มีเครื่องหมายเขตจุดแตะพ้ืน  สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงเขตจุดแตะพ้ืน
แบบพ้ืนฐาน ในตำแหน่งที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขตจุดแตะพื้นที่เทียบเท่ากันได้ 

  ข้อ ๖๐๑  ไฟแสดงเขตจุดแตะพ้ืนแบบพ้ืนฐาน ต้องเป็นไฟส่องสว่างคงที่ไปในทิศทางเดียวโดยเป็นไฟสีขาว 
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ โดยจัดวางในลักษณะที่ทำให้นักบินที่กำลังทำการบินลงสามารถมองเห็นไฟ
ดังกล่าวได ้ในทิศทางของการร่อนลงสู่ทางวิ่ง 
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  ข้อ ๖๐๒  ลักษณะของไฟแสดงเขตจุดแตะพ้ืนแบบพ้ืนฐาน ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในภาคผนวก
แนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๕ 

  ข้อ ๖๐๓  ไฟแสดงเขตจุดแตะพ้ืนแบบพื้นฐาน อาจมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่แยกวงจรออกจากไฟทางวิ่งอ่ืน ๆ 
เพ่ือที่จะสามารถใช้งานไฟแสดงเขตจุดแตะพื้นดังกล่าวได้ เมื่อระบบไฟอ่ืน ๆ ปิดอยู ่
 

ฒ. ไฟแสดงทางขับออกด่วน (Rapid Exit Taxiway Indicator Lights) 

  ข้อ ๖๐๔  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทำให้นักบินทราบระยะทางที่ใกล้กับทางขับออกด่วนที่ใกล้ที่สุด  
บนทางวิ่งและเน้นย้ำให้นักบินตระหนักรู้สถานการณ์ในทุกสภาพอากาศและในสภาพทัศนวิสัยต่ำ  ในการลด
ความเร็วเพ่ือประสิทธิภาพในการออกจากทางวิ่ง  สนามบินต้องจัดให้มีไฟแสดงทางขับออกด่วนบนทางวิ่งที่มี
การใช้งานในสภาพทัศนวิสัยที่มีค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๓๕๐ เมตร หรือในสนามบินที่มีปริมาณ
การจราจรสูง 

  ข้อ ๖๐๕  ไฟแสดงทางขับออกด่วน ประกอบด้วยชุดไฟสีเหลืองส่องสว่างไปในทิศทางเดียวติดตั้งบน
ทางวิ่งใกล้เคียงกับเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง ตำแหน่งของไฟให้วางเป็นลำดับ สามดวง สองดวง และหนึ่งดวง โดยแต่ละ 
ลำดับมีช่วงระยะการติดตั้ง ๑๐๐ เมตร และอยู่ก่อนจุดสัมผัส (Point of Tangency) ของเส้นกึ่งกลางทางขับ
ออกด่วน ทั้งนี้ ไฟดังกล่าวมีไว้เพ่ือบอกตำแหน่งถัดไปของทางขับออกด่วนที่สามารถใช้งานได้ให้แก่นักบิน   
ตามรูปที ่๓๖ 
 

รูปที ่๓๖ ไฟแสดงทางขับออกด่วน 
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  ข้อ ๖๐๖  ในสภาพทัศนวิสัยต่ำ ไฟแสดงทางขับออกด่วนมีประโยชน์ต่อการตระหนักรู้สถานการณ์
เพ่ือให้นักบินมีสมาธิในการควบคุมอากาศยานให้อยู่บนเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 

  ข้อ ๖๐๗  ในการลงของอากาศยาน เวลาในการใช้ทางวิ่งส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อขีดความ 
สามารถของทางวิ่ง ไฟแสดงทางขับออกด่วนทำให้นักบินสามารถคงความเร็วในการวิ่งลงจนกระทั่งลดความเร็วลง 
ถึงระดับที่เหมาะสม สำหรับการเลี้ยวออกจากทางวิ่ง ทั้งนี้ ความเร็วในการวิ่งลงที่ ๖๐ น็อต จนกระทั่งอากาศยาน 
ถึงไฟแสดงทางขับออกด่วนชุดแรก (ไฟแถบ ๓ ดวง) เป็นความเร็วที่เหมาะสม 

  ข้อ ๖๐๘  สนามบินต้องไม่เปิดไฟแสดงทางขับออกด่วนเพ่ือใช้งาน ในกรณีที่มีโคมไฟใดโคมไฟหนึ่ง
ขัดข้องหรือการขัดข้องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว ซึ่งทำให้ไม่สามารถแสดงรูปแบบของไฟได้อย่าง
ครบถ้วน ตามรูปที ่๓๖ 

  ข้อ ๖๐๙  กลุ่มของไฟแสดงทางขับออกด่วน ต้องติดตั้งบนทางวิ่งทางด้านข้างเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง     
ซึ่งเป็นด้านที่มีทางขับออกด่วนอยู่ตามรูปแบบการจัดวางที่แสดงไว้ในรูปที่  ๓๖ โดยในแต่ละกลุ่มของไฟโคมไฟ
ต้องติดตั้งห่างกัน ๒ เมตร และโคมไฟที่อยู่ใกล้กับเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่สุดต้องอยู่ห่างจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง
เป็นระยะทาง ๒ เมตร 

  ข้อ ๖๑๐  ในกรณีที่บนทางวิ่งมีทางขับออกด่วนมากกว่าหนึ่งเส้น กลุ่มของไฟแสดงทางขับออกด่วน
สำหรับทางออกแต่ละทาง ต้องไม่ทับซ้อนกันเมื่อเปิดใช้งาน 

  ข้อ ๖๑๑  ไฟแสดงทางขับออกด่วน ต้องเป็นไฟสีเหลืองส่องสว่างคงที่ไปในทิศทางเดียว โดยจัดวาง  
ในลักษณะที่ทำให้นักบินที่กำลังทำการบินลงสามารถมองเห็นไฟดังกล่าวได้ ในทิศทางของการร่อนลงสู่ทางวิ่ง 

  ข้อ ๖๑๒  ลักษณะของไฟแสดงทางขับออกด่วน ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในภาคผนวกแนบท้าย ๒ 
รูปที่ ๒-๖ หรือรูปที ่๒-๗ แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม 

  ข้อ ๖๑๓  ไฟแสดงทางขับออกด่วน ต้องมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่แยกวงจรออกจากไฟทางวิ่งอ่ืน  ๆ       
เพ่ือสามารถใช้งานได้เม่ือระบบไฟอ่ืน ๆ ปิดอยู ่
 

ณ. ไฟขอบทางหยุด (Stopway Lights) 

  ข้อ ๖๑๔  สนามบินต้องจัดให้มีไฟขอบทางหยุดบนทางหยุดที่มีการใช้งานในเวลากลางคืน 

  ข้อ ๖๑๕  ไฟขอบทางหยุด ต้องติดตั้งตลอดความยาวของทางหยุด และมีลักษณะเป็นไฟ ๒ แถว     
ซึ่งขนานกัน โดยมีระยะห่างจากเส้นกึ่งกลางเท่ากัน และอยู่ในแนวเดียวกันกับไฟขอบทางวิ่ง 
      นอกจากวรรคหนึ่งแล้ว ไฟขอบทางหยุดต้องติดตั้งที่บริเวณจุดสิ้นสุดของทางหยุด         
ในลักษณะตัดขวางและตั้งฉากกับแกนของทางหยุด โดยต้องติดตั้งใกล้กับจุดสิ้นสุดของทางหยุดมากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได ้และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ต้องไม่อยู่ห่างเกิน ๓ เมตร จากปลายสุดของทางหยุด 

  ข้อ ๖๑๖  ไฟขอบทางหยุดต้องเป็นไฟส่องสว่างคงที่ไปในทิศทางเดียวโดยเป็นไฟสีแดงส่องเข้าหาทางวิ่ง 
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ด. ไฟกึ่งกลางทางขับ (Taxiway Center Line Lights) 

  ข้อ ๖๑๗  สนามบินต้องจัดให้มีไฟกึ่งกลางทางขับ บนทางขับออก ทางขับ และลานจอดอากาศยานที่มี
การใช้งานในสภาพทัศนวิสัยที่มีค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๓๕๐ เมตร เพ่ือให้เกิดการนำทาง       
ที่ต่อเนื่องจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่งไปยังหลุมจอดอากาศยาน ยกเว้นในกรณีที่สนามบินมีปริมาณการจราจรที่เบาบาง 
ซึ่งไฟขอบทางขับและเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับที่มีอยู่นั้น สามารถนำทางอากาศยานได้อย่างเพียงพอ
สนามบินอาจไม่มีความจำเป็นต้องจัดให้มีไฟดังกล่าวก็ได้ 

  ข้อ ๖๑๘  สนามบินต้องจัดให้มีไฟกึ่งกลางทางขับ บนทางขับที่มีการใช้งานในเวลากลางคืนขณะที่มีค่า
ระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งเท่ากับ ๓๕๐ เมตร หรือมากกว่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณจุดตัดบนทางขับ
ที่มีความซับซ้อน และทางขับที่ใช้เป็นทางออก ยกเว้นในกรณีที่สนามบินมีปริมาณการจราจรที่เบาบาง         
ซึ่งไฟขอบทางขับและเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับที่มีอยู่นั้น สามารถนำทางอากาศยานได้อย่างเพียงพอ
สนามบินอาจไม่มีความจำเป็นต้องจัดให้มีไฟดังกล่าวก็ได้ 

  ข้อ ๖๑๙  ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแสดงตำแหน่งของขอบทางขับ เช่น บนทางขับออกด่วน หรือทางขับแคบ 
สนามบินอาจจัดให้มีไฟขอบทางขับ หรือวัตถุที่ใช้แสดงขอบทางขับก็ได้ 

  ข้อ ๖๒๐  สนามบินต้องจัดให้มีไฟกึ่งกลางทางขับ บนทางขับออก ทางขับ และลานจอดอากาศยาน
เพ่ือใช้งานในทุกสภาพทัศนวิสัย เมื่อไฟดังกล่าวกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนำทาง และควบคุมการ
เคลื่อนที่ของอากาศยาน และยานพาหนะบนภาคพ้ืนขั้นสูง เพ่ือให้เกิดการนำทางที่ต่อเนื่องจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 
ไปยังหลุมจอดอากาศยาน 

  ข้อ ๖๒๑  สนามบินต้องจัดให้มีไฟกึ่งกลางทางขับบนทางวิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางมาตรฐาน   
ในการขับเคลื่อน และมีการใช้งานในขณะที่มีค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๓๕๐ เมตร ยกเว้น       
ในกรณีที่สนามบินมีปริมาณการจราจรที่เบาบาง ซ่ึงไฟขอบทางขับและเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับที่มีอยู่นั้น
สามารถนำทางอากาศยานได้อย่างเพียงพอ  สนามบินอาจไม่มีความจำเป็นต้องจัดให้มีไฟดังกล่าวก็ได้ 

  ข้อ ๖๒๒  สนามบินจะต้องจัดให้มีไฟกึ่งกลางทางขับบนทางวิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางมาตรฐาน 
ในการขับเคลื่อน เพ่ือใช้งานในทุกสภาพทัศนวิสัย เมื่อไฟดังกล่าวกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนำทางและ
ควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยานและยานพาหนะบนภาคพ้ืนขั้นสูง 

  ข้อ ๖๒๓  ไฟกึ่งกลางทางขับที่ติดตั้งอยู่บนทางขับ ซึ่งนอกเหนือไปจากทางขับออก และทางวิ่งซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของเส้นทางมาตรฐานในการขับเคลื่อน  ต้องเป็นไฟส่องสว่างคงที่สีเขียวและมีขนาดของลำแสง       
ในลักษณะที่ทำให้แสงของไฟนั้น สามารถมองเห็นได้เฉพาะจากอากาศยานที่อยู่บนหรือบริเวณใกล้เคียงทางขับ
เท่านั้น ยกเว้นในกรณีจำเป็นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖๒๕ 

  ข้อ ๖๒๔  ไฟกึ่งกลางทางขับบนทางขับออก ต้องเป็นไฟส่องสว่างคงที่ โดยเป็นไฟสีสลับกันระหว่างสีเขียว 
กับสีเหลือง จากจุดเริ่มต้นที่อยู่ใกล้กับเส้นกึ่งกลางทางวิ่งไปจนถึงขอบของพ้ืนที่วิกฤต หรืออ่อนไหวของระบบ
การบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน หรือขอบล่างของพ้ืนผิวลาดเอียงชั้นใน แล้วแต่ว่าอย่างใดอยู่ไกลจาก
ทางวิ่งที่สุดและหลังจากนั้น โคมไฟทุกดวงต้องเป็นไฟสีเขียวตามรูปที่ ๓๗ ทั้งนี้ โคมไฟดวงแรกของไฟกึ่งกลาง
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ทางขับบนทางขับออกต้องเป็นสีเขียว และไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดกับขอบของพ้ืนที่วิกฤตหรืออ่อนไหวของระบบ    
การบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินต้องเป็นสีเหลืองเสมอ 
      สนามบินจำเป็นต้องจำกัดการกระจายแสงสีเขียวตามวรรคหนึ่ง บนทางวิ่งหรือบริเวณใกล้กับ 
ทางวิ่ง เพ่ือหลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจเกิดขึ้นได้ อันเนื่องมาจากการเข้าใจว่า เป็นไฟหัวทางวิ่งซึ่งมีสีเขียว
เหมือนกัน 
      ขนาดของพ้ืนที่วิกฤต หรืออ่อนไหวของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน   
ตามวรรคหนึ่ง ให้ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของแผ่นกรองแสงสีเหลืองให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
ภาคผนวกแนบท้าย ๑ ข้อ ๒.๒ 

  ข้อ ๖๒๕  เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงให้เห็นว่า ใกล้เข้าสู่ทางวิ่งแล้ว ไฟกึ่งกลางทางขับต้องเป็น
ไฟส่องสว่างคงที่ โดยเป็นไฟสีสลับกันระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองจากจุดเริ่มต้นที่ขอบของพ้ืนที่วิกฤตหรือ
อ่อนไหวของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน หรือขอบล่างของพ้ืนผิวลาดเอียงชั้นใน แล้วแต่ว่า
อย่างใดอยู่ไกลจากทางวิ่งที่สุด จนถึงจุดที่อยู่ใกล้กับเส้นกึ่งกลางทางวิ่งและต่อเนื่องเป็นไฟสีสลับกันระหว่างสีเขียว 
กับสีเหลืองจนกระทั่ง 
      (๑)  จุดสิ้นสุดใกล้เส้นกึ่งกลางทางวิ่ง หรือ 
      (๒)  ในกรณีที่ไฟกึ่งกลางทางขับ ติดตั้งข้ามทางวิ่งถึงด้านตรงข้ามของจุดเริ่มต้นที่อยู่ใกล้
ขอบของพ้ืนที่วิกฤตหรืออ่อนไหวของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน  หรือขอบล่างของพ้ืนผิว
ลาดเอียงชั้นใน แล้วแต่ว่าอย่างใดอยู่ไกลจากทางวิ่งที่สุด  ไฟต้องกลับไปเป็นสีเขียวทั้งหมดในตำแหน่งที่หาง
ของอากาศยานที่มีความยาวที่สุดอยู่นอกขอบของพ้ืนที่วิกฤตหรืออ่อนไหวของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัด
ประกอบการบิน หรือพ้ืนผิวลาดเอียงชั้นใน 
      สนามบินจำเป็นต้องจำกัดการกระจายแสงสีเขียวตามวรรคหนึ่ง บนทางวิ่งหรือบริเวณใกล้
กับทางวิ่ง เพ่ือหลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจเกิดขึ้นได้ อันเนื่องมาจากการเข้าใจว่า เป็นไฟหัวทางวิ่งซึ่งมีสีเขียว
เหมือนกัน 

  ข้อ ๖๒๖  ไฟกึ่งกลางทางขับ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๑๒ รูปที่ ๒-๑๓ หรือรูปที่ ๒-๑๔ สำหรับทางขับซึ่งมี
การใช้งานในสภาพทัศนวิสัยที่ค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๓๕๐ เมตร และ 
      (๒)  ภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๑๕ หรือรูปที ่๒-๑๖ สำหรับทางขับอ่ืน ๆ ที่มิใช่ (๑) 

  ข้อ ๖๒๗  ในกรณีที่มีการพิจารณาด้านการปฏิบัติการแล้วเห็นว่า  สนามบินจำเป็นต้องใช้ไฟที่มี   
ความเข้มแสงสูง  ไฟกึ่งกลางทางขับบนทางขับออกด่วนที่มีการใช้งานในขณะที่มีค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่ง
ต่ำกว่า ๓๕๐  เมตร ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๑๒ โดยการตั้งค่า
ระดับความเข้มแสงสำหรับไฟดังกล่าว ต้องเป็นค่าระดับเดียวกันกับการตั้งค่าของไฟกึ่งกลางทางวิ่ง 
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รูปที ่๓๗  ไฟทางขับ 
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  ข้อ ๖๒๘  ในกรณีที่ไฟกึ่งกลางทางขับถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนำทางและควบคุมการ
เคลื่อนที่ของอากาศยานและยานพาหนะบนภาคพ้ืนขั้นสูง และหากมีการพิจารณาด้านการปฏิบัติการแล้วเห็นว่า 
สนามบินจำเป็นต้องใช้ไฟที่มีความเข้มแสงสูงเพ่ือรักษาความเร็วในการเคลื่อนที่บนภาคพ้ืนดิน  ในขณะที่มี
สภาพทัศนวิสัยต่ำ หรือในช่วงเวลากลางวันที่มีแสงสว่างจ้า  ไฟกึ่งกลางทางขับต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๑๗ รูปที่ ๒-๑๘ หรือรูปที ่๒-๑๙ 
      ไฟกึ่งกลางทางขับที่มีความเข้มแสงสูงตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็น
เท่านั้น และการใช้งานให้เป็นไปตามกรณีศึกษาเฉพาะ (Specific Study) 

  ข้อ ๖๒๙  ไฟกึ่งกลางทางขับต้องติดตั้งอยู่บนเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับ  เว้นแต่ว่าในกรณีที่      
ไม่สามารถติดตั้งไฟบนเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับได้  สนามบินอาจติดตั้งไฟกึ่งกลางทางขับที่ระยะห่าง
ด้านข้างจากเส้นกึ่งกลางทางขับไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร 
 

ไฟกึ่งกลางทางขับบนทางขับ 

  ข้อ ๖๓๐  ไฟกึ่งกลางทางขับซึ่งติดตั้งอยู่บนส่วนที่เป็นเส้นตรงของทางขับ  ต้องมีการเว้นระยะห่าง  
ตามแนวยาวระหว่างโคมไฟไม่เกิน ๓๐ เมตร ยกเว้นในกรณี ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ในกรณีที่ระยะห่างนั้น เพียงพอต่อการนำทางในสภาพอากาศโดยทั่วไปของสนามบินนั้น 
อาจมีการเว้นระยะห่างที่มากขึ้น แต่ไม่เกิน ๖๐ เมตร 
      (๒)  เมื่อส่วนที่เป็นเส้นตรงนั้น มีระยะทางสั้น ๆ อาจมีการเว้นระยะห่างน้อยกว่า ๓๐ เมตร 
และ 
      (๓)  บนทางขับที่มีการใช้งานในขณะที่มีค่าระยะท่ีนักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๓๕๐ เมตร  
ระยะห่างตามแนวยาวต้องไม่เกิน ๑๕ เมตร 

  ข้อ ๖๓๑  ไฟกึ่งกลางทางขับซึ่งติดตั้งอยู่บนส่วนโค้งของทางขับ ต้องมีความต่อเนื่องจากส่วนของทางขับ 
ที่เป็นเส้นตรงและมีระยะห่างคงที่จากขอบด้านนอกของส่วนโค้ง ทั้งนี้ โคมไฟแต่ละโคมต้องมีการเว้นระยะห่างกัน 
ในลักษณะที่จะสามารถแสดงให้เห็นทางโค้งได้อย่างชัดเจน 

  ข้อ ๖๓๒  บนทางขับที่มีการใช้งานในขณะที่มีค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๓๕๐ เมตร      
โคมไฟที่ติดตั้งอยู่บนส่วนโค้งต้องมีการเว้นระยะห่างกันไม่เกิน ๑๕ เมตร และบนทางโค้งที่มีรัศมีส่วนโค้งน้อยกว่า 
๔๐๐ เมตร โคมไฟต้องมีการเว้นระยะห่างไม่เกิน ๗.๕ เมตร โดยระยะห่างนี้ต้องต่อขยายยาวออกไปเป็น
ระยะทาง ๖๐ เมตร ก่อนและหลังส่วนโค้ง 
      การเว้นระยะห่างของโคมไฟบนส่วนโค้งตามวรรคหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับทางขับซึ่งมีการใช้งาน 
ในสภาพทัศนวิสัยที่ค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งเท่ากับ ๓๕๐ เมตร หรือมากกว่า ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
ตารางที ่๒๒ 
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ตารางท่ี ๒๒  การเว้นระยะห่างของโคมไฟบนส่วนโค้งของทางขับ 

 
 

ไฟกึ่งกลางทางขับบนทางขับออกด่วน 

  ข้อ ๖๓๓  ไฟกึ่งกลางทางขับบนทางขับออกด่วน ต้องเริ่มต้นที่ระยะอย่างน้อย ๖๐ เมตร ก่อนจุดเริ่มต้น 
ส่วนโค้งของเส้นกึ่งกลางทางขับและต่อเนื่องเลยจุดสิ้นสุดส่วนโค้งไปจนถึงจุดบนเส้นกึ่งกลางทางขับซึ่งคาดว่า
อากาศยานจะมีความเร็วปกติในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ โคมไฟของไฟกึ่งกลางทางขับส่วนที่ขนานกับเส้นกึ่งกลาง
ทางวิ่งต้องมีระยะห่างอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร จากแถวของไฟกึ่งกลางทางวิ่งตามรูปที่ ๓๘ 
 

รูปที ่๓๘  การขยับไฟกึ่งกลางทางว่ิงและไฟกึ่งกลางทางขับไปติดตั้งทางด้านข้าง 

 
 
  ข้อ ๖๓๔  โคมไฟแต่ละโคมต้องมีการเว้นระยะห่างกันตามแนวยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร ยกเว้นในกรณีที่
สนามบินไม่ได้จัดให้มีไฟกึ่งกลางทางวิ่ง อาจมีการเว้นระยะห่างที่เพ่ิมมากข้ึนได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ เมตร 
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ไฟกึ่งกลางทางขับบนทางขับออกอ่ืน ๆ 

  ข้อ ๖๓๕  ไฟกึ่งกลางทางขับบนทางขับออกอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจากทางขับออกด่วนต้องเริ่มต้นติดตั้ง
ที่จุดซึ่งเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับเริ่มต้นโค้งออกจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง  และต่อเนื่องไปตามส่วนโค้งของ
เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับไปจนถึงจุดที่เครื่องหมายพ้นออกจากทางวิ่งเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ โคมไฟดวงแรก
ต้องมีระยะห่างอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร จากแถวของไฟกึ่งกลางทางวิ่ง ตามรูปที่ ๓๘ 

  ข้อ ๖๓๖  การเว้นระยะห่างระหว่างโคมไฟตามแนวยาวต้องไม่เกิน ๗.๕ เมตร 
 

ไฟกึ่งกลางทางขับบนทางว่ิง 

  ข้อ ๖๓๗  ไฟกึ่งกลางทางขับบนทางวิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางมาตรฐานในการขับเคลื่อนและ
มีการใช้งานในขณะที่มีค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๓๕๐ เมตร ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างโคม
ไฟตามแนวยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร 
 

ต. ไฟขอบทางขับ (Taxiway Edge Lights) 

  ข้อ ๖๓๘  สนามบินต้องจัดให้มีไฟขอบทางขับที่บริเวณขอบของลานกลับลำ ลานหยุดคอย ลานจอด
อากาศยานและบริเวณอ่ืน ๆ ที่มีการใช้งานในเวลากลางคืน และบนทางขับที่ไม่มีไฟกึ่งกลางทางขับ และมีการ
ใช้งานในเวลากลางคืน ยกเว้นเมื่อมีการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการแล้วพบว่า  สนามบิน
ไม่จำเป็นต้องจัดให้มีไฟขอบทางขับเนื่องจากมีการนำทางท่ีเพียงพอโดยแสงไฟที่พ้ืนหรือวิธีอ่ืน ๆ 

  ข้อ ๖๓๙  สนามบินต้องจัดให้มีไฟขอบทางขับบนทางวิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางมาตรฐานในการ
ขับเคลื่อนและมีการใช้งานในเวลากลางคืน ในกรณีที่ทางวิ่งนั้น ไม่มีไฟกึ่งกลางทางขับข้อกำหนดเกี่ยวกับ    
การเชื่อมต่อแบบไม่ให้มีการเปิดใช้งานพร้อมกัน (Interlocking) ระหว่างระบบไฟทางวิ่งและระบบไฟทางขับ 
ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๙๗๗ 

  ข้อ ๖๔๐  ไฟขอบทางขับซึ่งติดตั้งอยู่บนส่วนที่เป็นเส้นตรงของทางขับและบนทางวิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของเส้นทางมาตรฐานในการขับเคลื่อน ต้องมีการเว้นระยะห่างที่เท่ากันระหว่างโคมไฟตามแนวยาวโดยไม่เกิน
๖๐ เมตร และสำหรับโคมไฟซึ่งติดตั้งอยู่บนส่วนโค้ง ต้องมีการเว้นระยะห่างน้อยกว่า ๖๐ เมตร เพ่ือที่จะแสดง
ให้เห็นทางโค้งได้อย่างชัดเจน 

  ข้อ ๖๔๑  ไฟขอบทางขับต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างไฟแต่ละดวงตามแนวยาวเป็นระยะเท่า ๆ กัน
โดยไม่เกิน ๖๐ เมตร 
      ในกรณีที่ไฟขอบทางขับตามวรรคหนึ่ง อยู่บนลานกลับลำต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่าง
โคมไฟแต่ละโคมตามแนวยาวเป็นระยะเท่า ๆ กัน โดยไม่เกิน ๓๐ เมตร 

  ข้อ ๖๔๒  สนามบินต้องติดตั้งไฟขอบทางขับบริเวณใกล้กับขอบทางขับ ขอบลานกลับลำ ขอบลาน
หยุดคอย ขอบลานจอดอากาศยาน หรือขอบทางวิ่ง มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ หรือติดตั้งห่างออกไป
ทางด้านนอกของขอบทางไม่เกิน ๓ เมตร 
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  ข้อ ๖๔๓  ไฟขอบทางขับต้องเป็นไฟส่องสว่างคงที่สีน้ำเงิน โดยทิศทางของแสงต้องทำมุมอย่างน้อย 
๗๕ องศา เหนือแนวระดับและส่องสว่างในทุกทิศทางของมุมแอซิมัทที่มีความจำเป็นต่อการนำทางนักบิน
ซึ่งกำลังขับเคลื่อนอากาศยานไปในทิศทางต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่บริเวณจุดตัดทางออกหรือทางโค้ง ไฟต้องถูกพรางแสง
เท่าที่จะสามารถทำได้ เพ่ือทำให้นักบินมองไม่เห็นไฟดังกล่าวจากทิศทางของมุมแอซิมัทที่อาจก่อให้เกิด    
ความสับสนกับระบบไฟอ่ืน ๆ ได ้

  ข้อ ๖๔๔  ความเข้มแสงของไฟขอบทางขับต้องมีค่าอย่างน้อย ๒ แคนเดลา ทำมุมตั้งแต่ ๐ ถึง ๖ องศา 
ในแนวดิ่ง และมีค่า ๐.๒ แคนเดลา ทำมุมระหว่าง ๖ องศา และ ๗๕ องศาในแนวดิ่ง 
 

ถ. ไฟลานกลับลำ (Runway Turn Pad Lights) 

  ข้อ ๖๔๕  สนามบินต้องจัดให้มีไฟลานกลับลำเพ่ือเป็นการนำทางอากาศยานอย่างต่อเนื่องบนลานกลับลำ 
ซึ่งมีการใช้งานในขณะที่มีค่าระยะท่ีนักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๓๕๐ เมตร เพ่ือให้อากาศยานสามารถกลับลำ
บนทางวิ่งได ้๑๘๐ องศา และตั้งลำบนเส้นกึ่งกลางทางวิ่งได้ 

  ข้อ ๖๔๖  สนามบินต้องจัดให้มีไฟลานกลับลำบนลานกลับลำที่มีการใช้งานในเวลากลางคืน 

  ข้อ ๖๔๗  ไฟลานกลับลำต้องติดตั้งบนเครื่องหมายลานกลับลำ ยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งไฟ 
บนเครื่องหมายได ้ไฟดังกล่าวสามารถขยับไปติดตั้งทางด้านข้างได้ในระยะไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร 

  ข้อ ๖๔๘  การติดตั้งไฟลานกลับลำบนส่วนเส้นตรงของเครื่องหมายลานกลับลำ ต้องมีการเว้นระยะห่าง 
ระหว่างโคมไฟไม่เกิน ๑๕ เมตร 

  ข้อ ๖๔๙  การติดตั้งไฟลานกลับลำบนส่วนโค้งของเครื่องหมายลานกลับลำ ต้องมีการเว้นระยะห่าง
ระหว่างโคมไฟไม่เกิน ๗.๕ เมตร 

  ข้อ ๖๕๐  ไฟลานกลับลำต้องเป็นไฟส่องสว่างคงที่ไปในทิศทางเดียวโดยเป็นไฟสีเขียว  ซึ่งมีขนาดของ
ลำแสงเป็นไปในลักษณะที่ทำให้สามารถมองเห็นแสงดังกล่าวได้เฉพาะจากอากาศยานที่อยู่บนลานกลับลำหรือ
อากาศยานที่กำลังเข้าสู่ลานกลับลำ 

  ข้อ ๖๕๑  ไฟลานกลับลำต้องมีลักษณะเป็นไปตามระเบียบในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๑๓     
รูปที่ ๒-๑๔ หรือรูปที ่๒-๑๕ 
 

ท. แถบไฟหยุดคอยเข้าทางว่ิง (Stop Bars) 

  ข้อ ๖๕๒   สนามบินต้องจัดให้มีแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่ง ที่บริเวณตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง    
ทุกตำแหน่ง เมื่อทางวิ่งมีการใช้งานในสภาพทัศนวิสัยที่มีค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๓๕๐ เมตร ยกเว้น
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (๑)  มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศและกระบวนการที่เหมาะสม เพ่ือช่วย
ป้องกันการรุกล้ำเข้าไปในทางวิ่งโดยไม่ตั้งใจ หรือ 
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      (๒)  ค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๕๕๐ เมตร แต่สนามบินมีกระบวนการในการ 
จำกัดจำนวนของ 
            (ก)  อากาศยานบนพ้ืนที่ขับเคลื่อนครั้งละหนึ่งลำ และ 
            (ข)  ยานพาหนะบนพ้ืนที่ขับเคลื่อนให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น 

  ข้อ ๖๕๓  สนามบินต้องจัดให้มีแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่ง ที่บริเวณตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง    
ทุกตำแหน่ง เมื่อทางวิ่งมีการใช้งานในสภาพทัศนวิสัยที่มีค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งอยู่ระหว่าง ๓๕๐ เมตร
และ ๕๕๐ เมตร ยกเว้นในกรณี ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศและกระบวนการที่เหมาะสม เพ่ือช่วย
ป้องกันการรุกล้ำเข้าไปในทางวิ่งโดยไม่ตั้งใจ หรือ 
      (๒)  ค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๕๕๐ เมตร แต่สนามบินมีกระบวนการในการ
จำกัดจำนวนของ 
            (ก)  อากาศยานบนพ้ืนที่ขับเคลื่อนครั้งละหนึ่งลำ และ 
            (ข)  ยานพาหนะบนพ้ืนที่ขับเคลื่อนให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น 

  ข้อ ๖๕๔  ในกรณีที่มีแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งมากกว่าหนึ่งแถบ ติดตั้งอยู่ที่บริเวณจุดตัดกันของทางขับ
กับทางวิ่งแห่งเดียวกันต้องมีแถบไฟเพียงแถบเดียวที่ติดสว่างในเวลาใดก็ตามที่ใช้งาน 

  ข้อ ๖๕๕  สนามบินต้องจัดให้มีแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งที่ตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ ในกรณีที่
ต้องการเสริมการทำเครื่องหมายด้วยการติดตั้งไฟ และใช้ในการให้สัญญาณไฟเพ่ือควบคุมการจราจร 

  ข้อ ๖๕๖  สนามบินต้องติดตั้งแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งในแนวตัดขวางทางขับบนจุดที่ต้องการให้
อากาศยานหรือยานพาหนะหยุดการจราจร ในกรณีที่มีการติดตั้งไฟเพ่ิมเติมตามที่กำหนดในข้อ ๖๕๘ ไฟที่ติดตั้ง 
เพ่ิมเติมนั้น ต้องอยู่ในตำแหน่งห่างจากขอบทางขับไม่น้อยกว่า ๓ เมตร 

  ข้อ ๖๕๗  แถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งต้องประกอบด้วยโคมไฟซึ่งจัดวางในแนวตัดขวางทางขับ และมี
การเว้นระยะห่างระหว่างโคมไฟเท่ากันไม่เกิน ๓ เมตร โดยเป็นไฟสีแดงและส่องไปในทิศทางของการเคลื่อนที่
เข้าหาจุดตัดหรือตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง 
      หากจำเป็นต้องเพ่ิมความชัดเจนของแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งที่ติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว      
การติดตั้งไฟเพ่ิมเติมต้องเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับวรรคหนึ่ง 

  ข้อ ๖๕๘  สนามบินต้องเพ่ิมการติดตั้งไฟซึ่งยกระดับขึ้นเหนือพ้ืนจำนวนหนึ่งคู่ท่ีบริเวณปลายแต่ละด้าน 
ของแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นไฟแบบฝังพ้ืน ในกรณีที่แถบไฟดังกล่าว อาจไม่สามารถมองเห็น 
ได้จากมุมมองของนักบินในขณะฝนตกหรือเมื่อนักบินจำเป็นต้องหยุดอากาศยาน ในตำแหน่งที่ใกล้กับแถบไฟดังกล่าว 
ซึ่งทำให้แสงของแถบไฟนั้น ถูกบดบังโดยโครงสร้างของอากาศยาน 

  ข้อ ๖๕๙  แถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งที่ติดตั้ง ณ ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง ต้องเป็นไฟส่องสว่าง   
ไปในทิศทางเดียวโดยเป็นไฟสีแดงและส่องไปในทิศทางของการเคลื่อนที่เข้าสู่ทางวิ่ง 
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  ข้อ ๖๖๐  ในกรณีท่ีมีการติดตั้งไฟเพ่ิมเติมตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖๕๘ ไฟเหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับ 
แถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่ง แต่จะต้องทำให้อากาศยานที่กำลังเข้าสู่ตำแหน่งแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งสามารถ
มองเห็นได ้

  ข้อ ๖๖๑  ความเข้มของแสงสีแดงและการกระจายลำแสงของแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งจะต้อง
เป็นไปตามระเบียบในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๑๒ ถึงรูปที ่๒-๑๖ 

  ข้อ ๖๖๒  ในกรณีที่กำหนดให้แถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนำทาง และควบคุม
การเคลื่อนที่ของอากาศยาน และยานพาหนะบนภาคพ้ืนขั้นสูง และหากมีการพิจารณาด้านการปฏิบัติการแล้ว
เห็นว่า แถบไฟดังกล่าวจำเป็นต้องมีความเข้มแสงที่สูงกว่าปกติ เพ่ือรักษาความเร็วของการเคลื่อนที่บนภาคพ้ืน
ในสภาพทัศนวิสัยต่ำ หรือในช่วงเวลากลางวันที่มีแสงสว่างจ้า ความเข้มของแสงสีแดง และการกระจายลำแสง
ของแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่ง ต้องเป็นไปตามระเบียบในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๑๗ รูปที่ ๒-๑๘ หรือ
รูปที่ ๒-๑๙ 
      แถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งที่มีความเข้มแสงสูงตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้เฉพาะในกรณีที่มี   
ความจำเป็นเท่านั้น และการใช้งานให้เป็นไปตามกรณีศึกษาเฉพาะ (Specific Study) 

  ข้อ ๖๖๓  ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้โคมไฟที่มีการกระจายลำแสงแบบกว้างความเข้มของแสงสีแดงและ
การกระจายลำแสงของแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๑๗ 
หรือรูปที ่๒-๑๙ 

  ข้อ ๖๖๔  สนามบินต้องออกแบบวงจรไฟเพ่ือให้ 
      (๑)  แถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งที่ตัดข้ามทางขับท่ีเข้าสู่ทางวิ่งต้องสามารถเลือกเปิด-ปิดได้ 
      (๒)  แถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งที่ตัดข้ามทางขับซึ่งใช้เป็นทางออกจากทางวิ่งเพียงอย่างเดียว 
ต้องสามารถเลือกเปิด-ปิด หรือจัดเป็นกลุ่มได ้
      (๓)  เมื่อแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งสว่างขึ้นไฟกึ่งกลางทางขับที่อยู่หลังจากแถบไฟหยุดคอย 
เข้าทางวิ่งดังกล่าว ต้องดับเป็นระยะทางอย่างน้อย ๙๐ เมตร และ 
      (๔)  แถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งต้องมีการเชื่อมต่อแบบไม่ให้มีการเปิดใช้งานพร้อมกัน
(Interlock) กับไฟกึ่งกลางทางขับ เมื่อไฟกึ่งกลางทางขับที่อยู่เลยจากแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งติดสว่างแล้ว
แถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งต้องดับ และในทางกลับกันหากแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งติดสว่าง ไฟกึ่งกลางทางขับ 
ต้องดับ 
      (๕)  แถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งต้องออกแบบให้มีลักษณะที่สามารถควบคุมด้วยมือหรือ
ควบคุมโดยอัตโนมัติจากหน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ 
      สนามบินต้องให้ความสำคัญในการออกแบบระบบไฟฟ้าตามวรรคหนึ่ง เพ่ือให้แน่ใจว่า ดวงไฟ 
ทั้งหมดของแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่ง จะไม่เสียหายในเวลาเดียวกัน 
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ธ. ไฟแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ (Intermediate Holding Position Lights) 

  ข้อ ๖๖๕  สนามบินต้องจัดให้มีไฟแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ ณ ตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ
ซึ่งมีการใช้งานในสภาพที่ค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๓๕๐ เมตร เว้นแต่สนามบินได้ติดตั้งแถบไฟ
หยุดคอยเข้าทางวิ่งแล้ว 

   ข้อ ๖๖๖  สนามบินต้องจัดให้มีไฟแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ ณ ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางขับ
ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการให้สัญญาณให้หยุด หรือให้ไปเหมือนกับการให้สัญญาณของแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่ง 

  ข้อ ๖๖๗  ไฟแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ ต้องติดตั้งตามแนวของการทำเครื่องหมายตำแหน่ง
หยุดคอยบนทางขับที่บริเวณระยะ ๓๐ เซนติเมตร ก่อนถึงเครื่องหมาย 

  ข้อ ๖๖๘  ไฟแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ ต้องประกอบด้วยไฟส่องสว่างคงที่ไปในทิศทางเดียว
ซึ่งเป็นไฟสีเหลืองจำนวน ๓ ดวง ส่องสว่างไปในทิศทางของการเคลื่อนเข้าหาตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ   
โดยมีการกระจายแสงที่เหมือนกับไฟกึ่งกลางทางขับ (ในกรณีที่มีการติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว) ทั้งนี้ ไฟแสดงตำแหน่ง
หยุดบนทางขับต้องจัดวางอย่างสมมาตรในแนวตั้งฉากกับเส้นกึ่งกลางทางขับ และมีการเว้นระยะห่างของโคมไฟ
แต่ละโคมเป็นระยะทาง ๑.๕ เมตร 
 

น. ไฟเตือนก่อนเข้าทางว่ิง (Runway Guard Lights) 

  ข้อ ๖๖๙  เพ่ือประโยชน์ในการเตือนนักบินและผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ปฏิบัติงานบนทางขับว่า  กำลังจะ
เคลื่อนที่เข้าไปในทางวิ่ง  สนามบินต้องจัดให้มีไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งตามรูปที่ ๓๙ แบบ A ที่บริเวณจุดตัดของ
ทางขับกับทางวิ่งในกรณีที่ทางวิ่งดังกล่าว มีการใช้งานในสภาพซึ่งมีค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่ง 
      (๑)  ต่ำกว่า ๕๕๐ เมตร เมื่อไม่มีการติดตั้งแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่ง 
      (๒)  อยู่ระหว่าง ๕๕๐ ถึง ๑,๒๐๐ เมตร เมื่อมีความหนาแน่นของจราจรมาก 

  ข้อ ๖๗๐  เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันการรุกล้ำเข้าไปในทางวิ่ง  สนามบินต้องติดตั้งไฟเตือน 
ก่อนเข้าทางวิ่งตามรูปที่ ๓๙ แบบ A หรือแบบ B ที่บริเวณจุดตัดของทางขับกับทางวิ่งซึ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
รุกล้ำเขา้ไปในทางวิ่ง และอาจเปิดไฟดังกล่าวเพ่ือใช้งานในทุกสภาพอากาศท้ังกลางวันและกลางคืน 

  ข้อ ๖๗๑  ไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งตามรูปที่  ๓๙ แบบ B ต้องไม่ถูกติดตั้งร่วมกับแถบไฟหยุดคอยเข้า
ทางวิ่ง 

  ข้อ ๖๗๒  ไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งตามรูปที่ ๓๙ แบบ A ต้องติดตั้งอยู่ที่บริเวณด้านข้างทั้งสองด้านของ
ทางขับ โดยมีระยะห่างจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่งไม่น้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้  สำหรับทางวิ่งที่ใช้ในการบินขึ้น       
ในตารางที ่๑๒ 

  ข้อ ๖๗๓  ไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งตามรูปที่  ๓๙ แบบ B ต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งตัดขวางทางขับ      
ที่ระยะห่างจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง ไม่น้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้สำหรับทางวิ่งที่ใช้ในการบินขึ้นในตารางที่ ๑๒ 

  ข้อ ๖๗๔  ไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งตามรูปที่ ๓๙ แบบ A ต้องประกอบด้วยไฟสีเหลืองจำนวนสองคู่ 
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รูปที ่๓๙  ไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่ง 

 
 
  ข้อ ๖๗๕  หากมีความจำเป็นที่จะต้องเพ่ิมความแตกต่างระหว่างสถานะเปิดและปิดของไฟเตือนก่อนเข้า 
ทางวิ่งตามรูปที่ ๓๙ แบบ A ขณะมีการใช้งานในเวลากลางวันให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น   สนามบินต้องจัดให้มี
อุปกรณ์บังแสงอาทิตย์ ติดตั้งอยู่เหนือโคมไฟแต่ละดวง โดยไม่ขัดขวางการทำงานของโคมไฟดังกล่าวเพ่ือป้องกัน 
แสงอาทิตย์ส่องเข้าหาเลนส์ หรืออาจใช้อุปกรณ์ประเภทอ่ืน หรือการออกแบบ เช่น เลนส์ที่ออกแบบมาเป็น
พิเศษแทนการใช้อุปกรณ์บังแสงอาทิตย์ได้ 

  ข้อ ๖๗๖  ไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งตามรูปที่ ๓๙ แบบ B ต้องประกอบด้วยไฟแสงสีเหลือง จัดวางใน
แนวตัดขวางทางขับ โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างโคมไฟเท่ากับ ๓ เมตร 

  ข้อ ๖๗๗  ลำแสงของไฟต้องส่องสว่างไปในทิศทางเดียวและเป็นทิศทางที่นักบินสามารถมองเห็นได้  
ในขณะที่อากาศยานขับเคลื่อนเข้าหาตำแหน่งหยุดคอย 

  ข้อ ๖๗๘  ความเข้มของแสงสีเหลืองและการกระจายลำแสงของไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งตามรูปที่  ๓๙
แบบ A ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๒๔ 

  ข้อ ๖๗๙  ในกรณีที่มีการใช้งานไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งในช่วงเวลากลางวัน ความเข้มของแสงสีเหลือง
และการกระจายลำแสงของไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งตามรูปที่๓๙ แบบ A ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
ภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๒๕ 

  ข้อ ๖๘๐  หากไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนำทาง และควบคุมการ
เคลื่อนที่ของอากาศยาน และยานพาหนะบนภาคพ้ืนขั้นสูง และไฟดังกล่าวจำเป็นต้องมีความเข้มแสงที่สูงกว่าปกติ 
ในกรณีนี้ ความเข้มของแสงสีเหลืองและการกระจายลำแสงของไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งตามรูปที่  ๓๙ แบบ A 
ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๒๕ 
      การใช้ไฟที่มีความเข้มแสงสูงตามวรรคหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความเร็วของการ
เคลื่อนที่บนภาคพ้ืนในขณะที่สนามบินมีสภาพทัศนวิสัยต่ำ 
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  ข้อ ๖๘๑  ความเข้มของแสงสีเหลืองและการกระจายลำแสงของไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งตามรูปที่  ๓๙
แบบ B ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๑๒ 

  ข้อ ๖๘๒  ในกรณีที่มีการใช้งานไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งในช่วงเวลากลางวัน ความเข้มของแสงสีเหลือง
และการกระจายลำแสงของไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งตามรูปที่ ๓๙ แบบ B ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 
แนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๒๐ 

  ข้อ ๖๘๓  หากไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนำทางและควบคุมการ
เคลื่อนที่ของอากาศยาน และยานพาหนะบนภาคพ้ืนขั้นสูง และไฟดังกล่าวจำเป็นต้องมีความเข้มแสงที่สูงกว่าปกติ 
ในกรณีนี้ ความเข้มของแสงสีเหลืองและการกระจายลำแสงของไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่ง ตามรูปที่  ๓๙ แบบ B 
ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๒๐ 

  ข้อ ๖๘๔  โคมไฟในแต่ละหน่วยของไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งตามรูปที่ ๓๙ แบบ A ต้องติดดับสลับกัน 

  ข้อ ๖๘๕  สำหรับไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งตามรูปที่ ๓๙ แบบ B โคมไฟที่อยู่ชิดกันต้องติดดับสลับกัน
อย่างพร้อมเพรียง 

  ข้อ ๖๘๖  อัตราการติดดับของไฟ ต้องอยู่ระหว่าง ๓๐ ถึง ๖๐ รอบต่อนาที โดยช่วงเวลาที่ไฟดับ   
และติดต้องมีระยะเวลาเท่า ๆ กัน และสลับกันในแต่ละดวง 
      อัตราการติดดับตามวรรคหนึ่ง ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเวลาในการติดและดับของหลอดไฟที่ใช้ 
โดยไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่งตามรูปที่  ๓๙ แบบ A ซ่ึงติดตั้งในวงจรอนุกรมขนาด ๖.๖ แอมแปร์ มีความ
เหมาะสมที่สุด เมื่อมีอัตราการกะพริบที่ ๔๕ ถึง ๕๐ ครั้งต่อนาทีต่อโคม และสำหรับไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่ง
ตามรูปที่ ๓๙ แบบ B ซ่ึงติดตั้งในวงจรอนุกรมขนาด ๖.๖ แอมแปร์มีความเหมาะสมที่สุด เมื่อมีอัตราการ
กะพริบที ่๓๐ ถึง ๓๒ ครั้งต่อนาทีต่อโคม 
 

บ. ไฟส่องลานจอดอากาศยาน (Apron Floodlighting) 

  ข้อ ๖๘๗  สนามบินต้องจัดให้มีไฟส่องลานจอดอากาศยานอยู่บนลานจอดอากาศยานและลานจอด
อากาศยานที่แยกออกมาที่มีการใช้งานในเวลากลางคืน 

  ข้อ ๖๘๘  ไฟส่องลานจอดอากาศยานต้องอยู่ในตำแหน่งที่ให้ความสว่างเพียงพอต่อพ้ืนที่การบริการใน
ลานจอดอากาศยาน โดยแสงไฟต้องไม่รบกวนนักบินที่กำลังปฏิบัติการบินอยู่บนอากาศและบนภาคพ้ืน รวมถึง
พนักงานควบคุมการจราจรในเขตสนามบินและลานจอดอากาศยาน ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในลานจอด
อากาศยาน โดยการจัดวางและทิศทางการส่องสว่างของไฟส่องลานจอดอากาศยาน ต้องเป็นไปในลักษณะที่ทำให้ 
หลุมจอดอากาศยานได้รับแสงไฟจากทิศทางต่าง ๆ ตั้งแต่สองทิศทางข้ึนไปเพ่ือลดการเกิดเงา 

  ข้อ ๖๘๙  การกระจายแสงของไฟส่องลานจอดอากาศยาน ต้องเป็นไปในลักษณะที่ทำให้สามารถระบุสี 
ของเครื่องหมายบนลำตัวอากาศยานซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการภาคพ้ืนและสีของเครื่องหมายบนพ้ืนผิว
รวมถึงบนสิ่งกีดขวางได้อย่างถูกต้อง 
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  ข้อ ๖๙๐  ค่าความสว่างเฉลี่ยต้องมีค่าอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  บริเวณหลุมจอดอากาศยาน 
            (ก)  ความสว่างตามแนวนอน ต้องมีค่าอย่างน้อย ๒๐ ลักซ์ และมีอัตราส่วนความ
สม่ำเสมอ (ค่าเฉลี่ยต่อค่าต่ำสุด) ไม่เกินสี่ต่อหนึ่ง และ 
            (ข)  ความสว่างตามแนวตั้ง ต้องมีค่าอย่างน้อย ๒๐ ลักซ์ ที่จุดสูง ๒ เมตร เหนือลานจอด 
อากาศยานในทิศทางที่เก่ียวข้อง 
      (๒)  บริเวณอ่ืน ๆ ของลานจอดอากาศยานความสว่างตามแนวนอน ต้องมีค่าอย่างน้อยร้อยละ 
๕๐ ของค่าความสว่างเฉลี่ยที่บริเวณหลุมจอดอากาศยานและมีอัตราส่วนความสม่ำเสมอ (ค่าเฉลี่ยต่อค่าต่ำสุด) 
ไม่เกินสี่ต่อหนึ่ง 
 

ป. ระบบไฟสัญญาณนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย 
(Visual Docking Guidance System) 

   ข้อ ๖๙๑  สนามบินต้องจัดให้มีระบบไฟสัญญาณนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย
ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการระบุตำแหน่งในการจอดของอากาศยานที่แม่นยำบนหลุมจอดอากาศยาน  โดยเครื่อง
อำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย และไม่มีวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การจัดให้มีผู้ให้ทัศนสัญญาณ 
ที่สามารถช่วยนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยานได้ 
      ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาเพ่ือประเมินความต้องการสำหรับระบบไฟสัญญาณนำอากาศยาน 
เข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัยตามวรรคหนึ่ง  คือจำนวนและประเภทของอากาศยานที่จะใช้           
หลุมจอดอากาศยาน สภาพอากาศ ความกว้างของพ้ืนที่ลานจอดอากาศยาน และความเที่ยงตรงสำหรับการ
ขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งในการจอด ซึ่งขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์บริการภาคพ้ืนอากาศยาน สะพานเทียบ
เครื่องบิน และอ่ืน ๆ โดยให้อ้างถึงระยะห่างของอากาศยานบนลานจอดอากาศยาน 

  ข้อ ๖๙๒  ระบบไฟสัญญาณนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย  ต้องมีการนำทาง
อากาศยานด้วยมุมแอซิมัทและการให้สัญญาณหยุด 

  ข้อ ๖๙๓  อุปกรณ์การนำทางอากาศยานด้วยมุมแอซิมัทและอุปกรณ์การให้สัญญาณบอกตำแหน่งหยุด 
ต้องเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนในทุก ๆ สภาพอากาศ สภาพทัศนวิสัย สภาพที่มี 
แสงพื้นหลัง และสำหรับทุกสภาพผิวพ้ืนจราจร โดยจะต้องไม่ทำให้นักบินเกิดอาการตาพร่ามัว 
      ในการออกแบบและการติดตั้งระบบไฟสัญญาณนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยานด้วย
ทัศนวิสัยตามข้อ ๖๙๒  สนามบินต้องแน่ใจว่า การสะท้อนแสงอาทิตย์หรือแสงอ่ืน ๆ ในบริเวณใกล้เคียงจะไม่
ลดระดับความชัดเจนในการมองเห็นการให้สัญญาณนำทางของระบบดังกล่าว 
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  ข้อ ๖๙๔  อุปกรณ์การนำทางอากาศยานด้วยมุมแอซิมัทและอุปกรณ์การให้สัญญาณบอกตำแหน่งหยุด 
ต้องออกแบบให้มีลักษณะดังนี้ 
      (๑)  สามารถแสดงให้นักบินทราบถึงความผิดพลาดของระบบใดระบบหนึ่ง  หรือทั้งสอง
ระบบได้อย่างชัดเจน และ 
      (๒)  อุปกรณ์ท้ังสองสามารถปิดการทำงานได ้

  ข้อ ๖๙๕  อุปกรณ์การนำทางอากาศยานด้วยมุมแอซิมัทและอุปกรณ์การให้สัญญาณบอกตำแหน่งหยุด 
ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้เกิดการนำทางอย่างต่อเนื่องกัน ระหว่างเครื่องหมายหลุมจอดอากาศยาน ไฟนำทาง 
การขับเคลื่อนบนหลุมจอดอากาศยาน (ถ้ามี) และระบบไฟสัญญาณนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยาน   
ด้วยทัศนวิสัย 

  ข้อ ๖๙๖  ความแม่นยำของระบบไฟสัญญาณนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย  
ต้องเพียงพอสำหรับชนิดของสะพานเทียบเครื่องบินและการติดตั้งอุปกรณ์บริการภาคพื้นที่ อากาศยานนั้น ๆ
จำเป็นต้องใช้ 

  ข้อ ๖๙๗  ระบบไฟสัญญาณนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย ต้องสามารถใช้ได้กับ
อากาศยานทุกแบบที่ใช้หลุมจอดอากาศยานนั้น โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติการตามแบบของอากาศยาน 

  ข้อ ๖๙๘  หากมีความจำเป็นต้องใช้การเลือกปฏิบัติการตามแบบของอากาศยานเพ่ือจัดเตรียมระบบที่ใช้ 
สำหรับแบบอากาศยานแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ ระบบไฟสัญญาณนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยาน
ด้วยทัศนวิสัย ต้องให้มีการระบุและแสดงแบบอากาศยานที่เลือกให้กับนักบินและผู้ควบคุมระบบ เพ่ือให้มั่นใจว่า 
ระบบมีการปรับตามแบบอากาศยานที่เลือกอย่างถูกต้องแล้ว 
 

อุปกรณ์การนำทางอากาศยานด้วยมุมแอซิมัท (Azimuth Guidance Unit) 

  ข้อ ๖๙๙  อุปกรณ์การนำทางอากาศยานด้วยมุมแอซิมัท ต้องติดตั้งอยู่บนหรือใกล้กับส่วนต่อขยาย
ของแนวเส้นกึ่งกลางหลุมจอดอากาศยานตรงบริเวณด้านหน้าของอากาศยาน เพ่ือให้นักบินที่นั่งอยู่ทางด้านซ้าย
สามารถมองเห็นสัญญาณได้จากห้องนักบินตลอดการขับเคลื่อนเข้าจอด 

  ข้อ ๗๐๐  อุปกรณ์การนำทางอากาศยานด้วยมุมแอซิมัท ต้องจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับ 
การใช้งาน โดยนักบินที่นั่งอยู่ทั้งทางด้านซ้ายและขวาของอากาศยาน 

  ข้อ ๗๐๑  อุปกรณ์การนำทางอากาศยานด้วยมุมแอซิมัท ต้องสามารถให้การนำทางซ้ายหรือขวา      
ที่ชัดเจน เพื่อทำให้นักบินได้รับข้อมูลและสามารถรักษาตำแหน่งบนเส้นนำอากาศยานเข้า โดยปราศจาก     
การควบคุมอากาศยานที่มากเกินกว่าระดับปกติ 

  ข้อ ๗๐๒  ในกรณีท่ีอุปกรณ์การนำทางอากาศยานด้วยมุมแอซิมัทแสดงสัญญาณโดยการเปลี่ยนสี ให้ใช้ 
สีเขียวเพื่อแสดงว่า อากาศยานอยู่บนแนวเส้นกึ่งกลางและใช้สีแดงเพื่อแสดงว่า อากาศยานเบี่ยงเบนออกจาก
เส้นกึ่งกลาง 
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อุปกรณ์การให้สัญญาณบอกตำแหน่งหยุด (Stopping Position Indicator) 

  ข้อ ๗๐๓  อุปกรณ์การให้สัญญาณบอกตำแหน่งหยุด ต้องติดตั้งให้อยู่รวมกับหรืออยู่ใกล้กับอุปกรณ์
การนำทางอากาศยานด้วยมุมแอซิมัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้นักบินสามารถสังเกตเห็นได้ทั้งสัญญาณบอกมุมแอซิมัท 
และสัญญาณหยุดโดยไม่ต้องหันศีรษะ 

  ข้อ ๗๐๔  อุปกรณ์การให้สัญญาณบอกตำแหน่งหยุด ต้องสามารถใช้งานได้โดยนักบินที่นั่งอยู่ทางด้านซ้าย 
และทางด้านขวาของอากาศยาน 

  ข้อ ๗๐๕  ข้อมูลตำแหน่งหยุดที่ได้รับจากอุปกรณ์การให้สัญญาณบอกตำแหน่งหยุด สำหรับอากาศยาน 
แบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ ต้องมีการพิจารณาถึงช่วงที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงค่าระดับของสายตาหรือ
มุมในการมองของนักบินด้วย 

  ข้อ ๗๐๖  อุปกรณ์การให้สัญญาณบอกตำแหน่งหยุดต้องแสดงข้อมูลตำแหน่งหยุดสำหรับอากาศยาน  
ที่ระบบกำลังนำทางเข้าสู่ตำแหน่งจอดของอากาศยานนั้น ๆ และต้องมีการแสดงข้อมูลอัตราการเข้าใกล้ตำแหน่ง
หยุด เพื่อให้นักบินสามารถลดความเร็วลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งอากาศยานหยุดสนิทในตำแหน่งหยุด     
ที่ต้องการ 

  ข้อ ๗๐๗  อุปกรณ์การให้สัญญาณบอกตำแหน่งหยุด ต้องแสดงข้อมูลอัตราการเข้าใกล้ตำแหน่งหยุด
เป็นระยะทางอย่างน้อย ๑๐ เมตร ก่อนถึงตำแหน่งหยุด 

  ข้อ ๗๐๘  ในกรณีที่อุปกรณ์การให้สัญญาณบอกตำแหน่งหยุด แสดงสัญญาณโดยการเปลี่ยนสีให้ใช้   
สีเขียวเพื่อแสดงว่าอากาศยานยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้  และใช้สีแดงเพื่อแสดงว่าอากาศยานได้มาถึง
ตำแหน่งหยุดที่ต้องการแล้ว ยกเว้นในกรณีมีระยะทางก่อนถึงตำแหน่งหยุดเป็นระยะทางสั้น ๆ  สนามบินอาจ
ใช้สีที่สามเพ่ิมข้ึนมาอีกหนึ่งสีเพื่อเตือนว่า อากาศยานใกล้จะถึงตำแหน่งหยุดแล้ว 
 

ผ. ระบบไฟสัญญาณขั้นสูงในการนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย 
(Advanced Visual Docking Guidance System) 

  ข้อ ๗๐๙ ในกรณีที่มีความต้องการด้านการปฏิบัติการเพื่อการยืนยันแบบอากาศยานที่ถูกต้องของ
ระบบที่กำลังนำทางเข้าสู่ตำแหน่งจอดของอากาศยาน หรือเพ่ือระบุเส้นกึ่งกลางหลุมจอดอากาศยานที่ใช้ เมื่อมี
เส้นกึ่งกลางหลุมจอดอากาศยานมากกว่าหนึ่งเส้น สนามบินต้องจัดให้มีระบบไฟสัญญาณขั้นสูงในการนำอากาศยาน 
เข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย  นอกจากข้อมูลมุมแอซิมัทและข้อมูลตำแหน่งหยุดแล้ว เพ่ือประโยชน์ในการ 
ให้ข้อมูลนักบินเกี่ยวกับข้อมูลที่กำลังใช้งานอยู่ ระบบดังกล่าวต้องให้ข้อมูลนักบินเกี่ยวกับข้อมูลที่กำลังใช้งานอยู่ 
เช่น แบบอากาศยาน ข้อมูลระยะทางท่ีสามารถไปยังจุดจอด และความเร็วที่เข้าใกล้จุดจอด 
      ระบบไฟสัญญาณขั ้นสูงในการนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย        
ตามวรรคหนึ่ง อาจให้ข้อมูลเป็นสามช่วงได้แก่ การได้มาและนำข้อมูลอากาศยานสู่ระบบ การวางตัวตามมุม  
แอซิมัทของอากาศยาน และข้อมูลตำแหน่งที่อากาศยานต้องหยุด 
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  ข้อ ๗๑๐  ระบบไฟสัญญาณขั้นสูงในการนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย ต้องเหมาะ 
สำหรับการใช้งานของอากาศยานทุกแบบที่เข้ามาใช้หลุมจอดอากาศยานนั้น 

  ข้อ ๗๑๑  ระบบไฟสัญญาณข้ันสูงในการนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย ต้องใช้ใน 
สภาวะที่สมรรถนะของการปฏิบัติการของระบบได้กำหนดไว้เท่านั้น 
      การใช้ระบบไฟสัญญาณขั้นสูงในการนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย
ตามวรรคหนึ่ง ในสภาพต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ สภาพทัศนวิสัย และไฟพื้นหลัง การใช้ในกลางวันและ
กลางคืนต้องกำหนดเงื่อนไขการใช้งานในสภาพดังกล่าวด้วย 
      ในการออกแบบและการติดตั้งระบบดังกล่าว  สนามบินต้องแน่ใจว่า การสะท้อนแสงอาทิตย์ 
หรือแสงอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง จะไม่ลดระดับความชัดเจนในการมองเห็นการให้สัญญาณนำทางของระบบ
ดังกล่าว 

  ข้อ ๗๑๒  ข้อมูลการนำอากาศยานเข้าหลุมจอดที่ให้โดยระบบไฟสัญญาณขั้นสูงในการนำอากาศยาน
เข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย ต้องไม่ขัดแย้งกับข้อมูลของระบบไฟสัญญาณนำอากาศยานเข้าหลุมจอด
อากาศยานด้วยทัศนวิสัยบนหลุมจอดอากาศยานที่มีอยู่เดิม หากจัดให้มีการใช้งานทั้งสองระบบสนามบินต้อง
จัดให้มีวิธีการในการแสดงให้เห็นเมื่อระบบไฟสัญญาณขั้นสูงในการนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยาน    
ด้วยทัศนวิสัยไม่ได้ใช้งานหรือหยุดให้บริการ 

  ข้อ ๗๑๓  ระบบไฟสัญญาณขั้นสูงในการนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย ต้องติดตั้ง 
โดยไม่กีดขวางการนำทางของระบบดังกล่าว และต้องเห็นเด่นชัดเพ่ือให้ข้อมูลกับบุคคลที่รับผิดชอบและบุคคล
ที่ให้การสนับสนุนการใช้งานระบบในการนำอากาศยานเข้าจอดตลอดการขับเคลื่อนเข้าสู่หลุมจอดของอากาศยาน 
      บุคคลที่รับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง โดยปกติจะเป็นผู้ควบคุมอากาศยานซึ่งรับผิดชอบสำหรับ
การเข้าจอดอากาศยาน อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์บุคคลอื่นอาจเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งอาจเป็นคนขับรถลาก 
อากาศยาน 

  ข้อ ๗๑๔  ระบบไฟสัญญาณขั้นสูงในการนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย  ต้องให้
ข้อมูลการนำทางอากาศยานในขั้นตอนการขับเคลื่อนเข้าสู่หลุมจอดอากาศยานที่เหมาะสมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  การแสดงการหยุดแบบฉุกเฉิน 
      (๒)  แบบและรุ่นอากาศยานที่จัดให้มีการนำทาง 
      (๓)  การแสดงผลการเคลื่อนไปทางด้านข้างของอากาศยาน เมื่อเทียบกับเส้นกึ่งกลางของ
หลุมจอดอากาศยาน 
      (๔)  ทิศทางของมุมแอซิมัทที่จำเป็นต้องแก้ไขจากการเคลื่อนไปด้านข้างของอากาศยาน
จากเส้นกึ่งกลางหลุมจอดอากาศยาน 
      (๕)  การแสดงผลระยะทางถึงตำแหน่งหยุด 
      (๖)  การแสดงผลเมื่ออากาศยานถึงตำแหน่งหยุดที่ถูกต้อง และ 
      (๗)  การแสดงผลการเตือนหากอากาศยานขับเคลื่อนเลยตำแหน่งหยุดที่เหมาะสม 
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  ข้อ ๗๑๕  ระบบไฟสัญญาณขั้นสูงในการนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย  ต้องมี
ความสามารถในการให้ข้อมูลการนำทางอากาศยานเข้าจอด เกี่ยวกับความเร็วของการขับเคลื่อนอากาศยาน 
ทุกความเร็วที่ใช้ ในขณะขับเคลื่อนเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน 

  ข้อ ๗๑๖  เวลาที ่ได้จากการประมวลผลของการเคลื ่อนไปด้านข้างของอากาศยานและส่งไปยัง
จอแสดงผล ต้องไม่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนของอากาศยานจากเส้นกึ่งกลางหลุมจอดอากาศยานมากกว่า ๑ เมตร 
เมื่อปฏิบัติการในสภาพปกติ 

  ข้อ ๗๑๗  ข้อมูลการเคลื่อนไปด้านข้างที่สัมพันธ์กับเส้นกึ่งกลางของหลุมจอดอากาศยาน และระยะทาง 
ก่อนถึงตำแหน่งหยุด หากมีการแสดงผลต้องมีค่าความแม่นยำตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๒๓ 
 
ตารางที ่๒๓  ความแม่นยำของระยะการเลื่อนไปท่ีกำหนดของระบบไฟสัญญาณขั้นสูงในการนำอากาศยาน 
                 เข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อ ๗๑๘  สัญลักษณ์และรูปภาพที่ใช้ในการอธิบายข้อมูลการนำทางอากาศยานต้องแสดงถึงรูปแบบ
ของข้อมูลที่จัดให้มีในลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย การใช้สีต้องมีความเหมาะสมและต้องเป็นไปตามสัญญาณที่ใช้กัน
โดยทั่ว ๆ ไป เช่น สีแดง สีเหลือง และสีเขียว หมายถึง สภาวะอันตรายระวัง และปกติหรือถูกต้องตามลำดับ 
ทั้งนี้ต้องพิจารณาผลกระทบของความแตกต่างของสีด้วย 

  ข้อ ๗๑๙  สนามบินต้องจัดให้มีข้อมูลการเคลื่อนไปด้านข้างของอากาศยานที่สัมพันธ์กับเส้นกึ่งกลาง
ของหลุมจอดอากาศยานที่ระยะอย่างน้อย ๒๕ เมตร ก่อนตำแหน่งหยุดการแสดงระยะทางของอากาศยาน  
จากตำแหน่งหยุด อาจใช้สัญลักษณ์สีและแสดงในอัตราและสัดส่วนของระยะทางต่ออัตราการเข้าใกล้จริง และ
ระยะทางของอากาศยานที่เข้าใกล้ตำแหน่งหยุด 

  ข้อ ๗๒๐  สนามบินต้องจัดให้มีระยะการเข้าใกล้อย่างต่อเนื่องและอัตราการเข้าใกล้ ที่ระยะอย่างน้อย 
๑๕ เมตร ก่อนถึงตำแหน่งหยุด 

  ข้อ ๗๒๑  เมื่อจัดให้มีระยะตามข้อ ๗๒๐ ระยะการเข้าใกล้ที่แสดงเป็นตัวเลขต้องใช้เป็นเลขจำนวนเต็ม 
หน่วยเป็นเมตร ก่อนถึงตำแหน่งหยุด และแสดงเป็นจุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่ระยะอย่างน้อย ๓ เมตร ก่อนถึง
ตำแหน่งหยุด 
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  ข้อ ๗๒๒  ตลอดการขับเคลื่อนเข้าจอดของอากาศยาน สนามบินต้องจัดให้มีวิธีการที่เหมาะสมสำหรับ
ระบบไฟสัญญาณขั ้นสูงในการนำอากาศยานเข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิส ัย  เพื ่อระบุกรณีที ่มี            
ความจำเป็นต้องหยุดอากาศยานอย่างกะทันหัน ซึ่งรวมถึงกรณีระบบไฟสัญญาณขั้นสูงในการนำอากาศยาน   
เข้าหลุมจอดอากาศยานด้วยทัศนวิสัยขัดข้อง ในกรณีเช่นนี้ระบบจะต้องไม่แสดงผลข้อมูลอื่นใด 

  ข้อ ๗๒๓  ข้อกำหนดในการเริ่มการหยุดอากาศยานเข้าจอดอย่างกะทันหัน ต้องอยู่ในกระบวนการนำทาง 
อากาศยานเข้าจอดและต้องจัดไว้ให้สำหรับการใช้งานของบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการของหลุมจอดอากาศยานด้วย 

  ข้อ ๗๒๔  คำว่า “STOP” ต้องใช้อักษรสีแดงและต้องแสดงทันทีทันใดเมื่อจำเป็นต้องหยุดการขับเคลื่อน 
เข้าจอดของอากาศยาน 
 
ฝ. ไฟนำร่องการขับเคลื่อนบนหลุมจอดอากาศยาน (Aircraft Stand Manoeuvring Guidance Lights) 

  ข้อ ๗๒๕  สนามบินต้องจัดให้มีไฟนำร่องการขับเคลื่อนบนหลุมจอดอากาศยานเพื่ออำนวยการจัด
ตำแหน่งของอากาศยาน บนหลุมจอดอากาศยานที่มีผิวพ้ืนจราจรซึ่งมีการใช้งาน ในกรณีที่มีสภาพทัศนวิสัยไม่ดี
เว้นแต่จะมีวิธีการอ่ืนที่เพียงพอสำหรับใช้ในการนำทาง 

  ข้อ ๗๒๖  ไฟนำร่องการขับเคลื่อนบนหลุมจอดอากาศยานต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับเครื่องหมาย 
หลุมจอดอากาศยาน 

  ข้อ ๗๒๗  ไฟนำร่องการขับเคลื่อนบนหลุมจอดอากาศยานที่นอกเหนือไปจากโคมไฟที่แสดงตำแหน่งหยุด 
ต้องเป็นไฟส่องสว่างคงที่สีเหลือง และสามารถมองเห็นได้ตลอดการขับเคลื่อนบนพื้นที่ส่วนที่ต้องการให้มีการ
นำทาง 

  ข้อ ๗๒๘  โคมไฟที่ใช้แสดงเส้นนำอากาศยานเข้า เส้นบอกแนวการเลี้ยวและเส้นนำอากาศยานออก
ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างโคมไฟไม่เกิน ๗.๕ เมตร บนส่วนโค้ง และไม่เกิน ๑๕ เมตร บนส่วนที่เป็นเส้นตรง 

  ข้อ ๗๒๙  โคมไฟที่แสดงตำแหน่งหยุดต้องเป็นไฟสีแดงส่องสว่างคงที่ไปในทิศทางเดียว 

  ข้อ ๗๓๐  ความเข้มแสงของไฟสำหรับหลุมจอดอากาศยานที่ใช้งาน ต้องเพียงพอสำหรับการมองเห็น
ในทุก ๆ สภาพทัศนวิสัยและในสภาพที่มีแสงไฟบริเวณโดยรอบรบกวน 

  ข้อ ๗๓๑  วงจรไฟต้องออกแบบให้มีลักษณะที่ทำให้สามารถเปิดไฟเพื่อแสดงว่า หลุมจอดอากาศยาน
สามารถใช้งานได้และปิดไฟเพ่ือแสดงว่า หลุมจอดอากาศยานไม่สามารถใช้งานได้ 
 

พ. ไฟแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนน (Road-Holding Position Light) 

  ข้อ ๗๓๒  สนามบินต้องจัดให้มีไฟแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนน ณ ตำแหน่งหยุดคอยบนถนนที่เชื่อม 
เข้าสู่ทางวิ่งซึ่งมีการใช้งาน ในกรณีที่ค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๕๕๐ เมตร 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๔๘ 

  ข้อ ๗๓๓  ไฟแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนนต้องอยู ่ติดกับเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอย  โดยมี
ระยะห ่าง ๑.๕ เมตร (+/- ๐.๕ เมตร) จากขอบด้านซ ้ายหร ือขวาของถนนตามกฎหมายว ่าด ้วย            
การจราจรทางบก 

  ข้อ ๗๓๔  ไฟแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนนต้องเป็นไฟจราจรที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งแสดงสีแดง (ให้หยุด) 
และสีเขียว (ให้ไปได้) และต้องสามารถควบคุมได้โดยหน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ 

  ข้อ ๗๓๕  ลำแสงของไฟแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนน ต้องส่องสว่างไปในทิศทางเดียวและต้องทำให้ 
ผู้ขับขี่ยานพาหนะซึ่งกำลังเคลื่อนที่เข้าหาตำแหน่งหยุดคอยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

  ข้อ ๗๓๖  ความเข้มของลำแสงจะต้องเพียงพอสำหรับการมองเห็นในสภาพทัศนวิสัยต่าง ๆ และในสภาพ 
ที่มีแสงไฟบริเวณโดยรอบรบกวน และต้องไม่ทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะเกิดอาการตาพร่ามัว 
 

ฟ. แถบไฟห้ามเข้า (No-Entry Bar) 

  ข้อ ๗๓๗  สนามบินต้องจัดให้มีแถบไฟห้ามเข้า ติดตั้งในลักษณะตัดขวางทางขับซึ่งใช้เป็นทางขับออก
เท่านั้น เพื่อช่วยป้องกันการขับเคลื่อนเข้าไปในทางขับดังกล่าวโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ
ป้องกันการรุกล้ำเข้าไปในทางวิ่งที่มีประสิทธิภาพ 
      แถบไฟห้ามเข้าตามวรรคหนึ่ง ต้องสามารถควบคุมการเปิด – ปิดได้ โดยหน่วยงานให้บริการ 
จราจรทางอากาศ 

  ข้อ ๗๓๘  แถบไฟห้ามเข้าต้องติดตั้งตัดขวางทางขับบริเวณจุดสิ้นสุดของทางขับซึ่งใช้เป็นทางขับออก
เท่านั้น เมื่อต้องการช่วยป้องกันการขับเคลื่อนเข้าไปในทางขับดังกล่าวในทิศทางท่ีไม่ถูกต้อง 

  ข้อ ๗๓๙  แถบไฟห้ามเข้า ต้องประกอบด้วยไฟส่องสว่างไปในทิศทางเดียว ซึ่งมีการติดตั้งเว้นระยะห่าง
เท่ากันไม่เกิน ๓ เมตร โดยเป็นไฟสีแดงส่องสว่างไปยังทิศทางของการเคลื่อนที่เข้าสู่ทางวิ่ง 
      หากจำเป็นต้องเพ่ิมความชัดเจนในการมองเห็นแถบไฟดังกล่าว สนามบินสามารถจัดให้มีไฟ
เพ่ิมเติม โดยติดตั้งในลักษณะเดียวกันกับวรรคหนึ่งได้ 

  ข้อ ๗๔๐  สนามบินต้องเพ่ิมการติดตั้งไฟซึ่งยกระดับขึ้นเหนือพื้นจำนวนหนึ่งคู่ที่บริเวณปลายแต่ละด้าน 
ของแถบไฟห้ามเข้าซึ่งมีลักษณะเป็นไฟแบบฝังพื้น ในกรณีที่แถบไฟดังกล่าวอาจไม่สามารถมองเห็นได้จาก
มุมมองของนักบินในขณะฝนตก หรือเมื่อนักบินจำเป็นต้องหยุดอากาศยานในตำแหน่งที่ใกล้กับแถบไฟดังกล่าว
จนทำให้แสงของแถบไฟนั้น ถูกบดบังโดยโครงสร้างของอากาศยาน 

  ข้อ ๗๔๑  ความเข้มของแสงสีแดงและการกระจายลำแสงของแถบไฟห้ามเข้า ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ 
ในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๑๒ ถึงรูปที ่๒-๑๖ ตามความเหมาะสม 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๔๙ 

  ข้อ ๗๔๒  ในกรณีที่สนามบินกำหนดให้แถบไฟห้ามเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนำทาง และควบคุมการ
เคลื่อนที่ของอากาศยาน และยานพาหนะบนภาคพ้ืนขั้นสูง และหากมีการพิจารณาด้านการปฏิบัติการแล้วเห็นว่า 
แถบไฟดังกล่าวจำเป็นต้องมีความเข้มแสงที่สูงกว่าปกติ เพ่ือรักษาความเร็วของการเคลื่อนที่บนภาคพ้ืนในสภาพ 
ทัศนวิสัยต่ำ หรือในช่วงเวลากลางวันที่มีแสงสว่างจ้า ความเข้มของแสงสีแดงและการกระจายลำแสงของแถบไฟ 
ห้ามเข้า ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๑๗ รูปที่ ๒-๑๘ หรือรูปที ่๒-๑๙ 
      แถบไฟห้ามเข้าที่มีความเข้มแสงสูงตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เฉพาะในกรณีท่ีมีความจำเป็นเท่านั้น 

  ข้อ ๗๔๓  ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้โคมไฟที่มีการกระจายลำแสงแบบกว้าง ความเข้มของแสงสีแดงและ
การกระจายลำแสงของแถบไฟห้ามเข้า ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๑๗ หรือ
รูปที่ ๒-๑๙ 

  ข้อ ๗๔๔  วงจรไฟต้องออกแบบเพื่อให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  แถบไฟห้ามเข้าจะต้องสามารถเลือกเปิด - ปิด หรือจัดเป็นกลุ่มได ้
      (๒)  เมื่อแถบไฟห้ามเข้าเปิดสว่างขึ้น ไฟกึ่งกลางทางขับที่อยู่หลังจากแถบไฟห้ามเข้าดังกล่าว 
เมื่อมองเข้าหาทางวิ่งต้องดับเป็นระยะทางอย่างน้อย ๙๐ เมตร และ 
      (๓)  เมื่อแถบไฟห้ามเข้าสว่างข้ึน แถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งใด ๆ ก็ตาม ที่ติดตัง้อยู่ระหว่าง
แถบไฟห้ามเข้าและทางวิ่งต้องดับลง 
 

ภ. ไฟแสดงสถานะทางว่ิง (Runway Status Lights) 

  ข้อ ๗๔๕  ไฟแสดงสถานะทางวิ่งซึ่งเป็นประเภทของระบบการแจ้งเตือนการรุกล้ำทางวิ่งแบบอัตโนมัติ 
(Autonomous Runway Incursion Warning System : ARIWS) ให้ประกอบด้วยไฟ ๒ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ไฟเตือนเมื่อทางวิ่งที่กำลังจะเข้ามีการใช้งานอยู่ หรือไม่ปลอดภัย (Runway Entrance 
Lights : RELs) และ 
      (๒)  ไฟเตือนเมื่อทางวิ่งไม่ปลอดภัยที่จะทำการบินขึ้นจากทางวิ่ง (Take-off Hold Lights : THLs) 
ไฟทั้งสองประเภทตามวรรคหนึ่งอาจติดตั้งแยกกันได้ แต่ทั้งนี้ไฟทั้งสองประเภทออกแบบมาเพ่ือให้ทำงานเสริม
ซึ่งกันและกัน 

  ข้อ ๗๔๖  ในกรณีที่สนามบินจัดให้มีไฟเตือนเมื่อทางวิ่งที่กำลังจะเข้า มีการใช้งานอยู่หรือไม่ปลอดภัย
ตามข้อ ๗๔๕ (๑) ไฟดังกล่าวต้องติดตั้งเลื่อนออกมาทางด้านข้าง ห่างจากเส้นกึ่งกลางทางขับ ๐.๖ เมตร     
และอยู่ในด้านตรงข้ามกับไฟกึ่งกลางทางขับ โดยเริ่มต้นที่ระยะ ๐.๖ เมตร ก่อนตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง  
และยาวต่อไปจนถึงขอบของทางวิ่ง โดยจะต้องมีไฟจำนวน ๑ โคมติดตั้งเพิ่มเติมบนทางวิ่งห่างจากเส้นกึ่งกลาง
ทางวิ่ง ๐.๖ เมตร และจัดวางในแนวเดียวกับไฟ ๒ โคมสุดท้ายของไฟเตือนเมื่อทางวิ่งที่กำลังจะเข้ามีการใช้งานอยู่
หรือไม่ปลอดภัยที่ติดตั้งอยู่บนทางขับ 
      ในกรณีที่สนามบินมีตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ตำแหน่งหยุดคอยเข้า
ทางวิ่งตามวรรคหนึ่ง ให้หมายถึงตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับทางวิ่งมากที่สุด 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๕๐ 

  ข้อ ๗๔๗  ไฟเตือนเมื่อทางวิ่งที่กำลังจะเข้ามีการใช้งานอยู่หรือไม่ปลอดภัย ต้องประกอบด้วยโคมไฟ
อย่างน้อย ๕ โคม และต้องติดตั้งตามแนวยาวของทางขับ โดยเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย ๓.๘ เมตร และ  
สูงสุดไม่เกิน ๑๕.๒ เมตร ขึ้นอยู่กับความยาวของทางขับที่เกี ่ยวข้อง ยกเว้นสำหรับไฟ ๑ โคมที่ติดตั้งใกล้      
กับเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 

  ข้อ ๗๔๘  ในกรณีที่สนามบินจัดให้มีไฟเตือนเมื่อทางวิ่งไม่ปลอดภัยที่จะทำการบินขึ้นจากทางวิ่ง     
ตามข้อ ๗๔๕ (๒) ไฟดังกล่าวต้องติดตั้งเลื่อนออกมาทางด้านข้างห่างจากไฟกึ่งกลางทางวิ่งด้านละ ๑.๘ เมตร
และต่อขยายยาวขนานคู่กันไป โดยเริ่มต้นที่ระยะ ๑๑๕ เมตร จากจุดเริ ่มต้นของทางวิ่ง และหลังจากนั้น      
ทุก ๆ ๓๐ เมตร เป็นระยะทางอย่างน้อย ๔๕๐ เมตร 
      ไฟเตือนเมื่อทางวิ่งไม่ปลอดภัยที่จะทำการบินขึ้นจากทางวิ่งตามวรรคหนึ่ง อาจติดตั้งในลักษณะ 
เดียวกันที่จุดเริ่มต้นในการวิ่งขึ้น 

  ข้อ ๗๔๙  ในกรณีที่สนามบินจัดให้มีไฟเตือนเมื่อทางวิ่งที่กำลังจะเข้ามีการใช้งานอยู่หรือไม่ปลอดภัย
ไฟดังกล่าวต้องประกอบด้วยโคมไฟเดี่ยวฝังพ้ืน ติดตั้งเรียงกันเป็นแนวเดียว โดยเป็นไฟสีแดงส่องไปยังทิศทางที่
อากาศยานเคลื่อนที่เข้าสู่ทางวิ่ง 

  ข้อ ๗๕๐  ไฟเตือนเมื่อทางวิ่งที่กำลังจะเข้ามีการใช้งานอยู่หรือไม่ปลอดภัยซึ่งติดตั้งที่บริเวณจุดตัดของ
ทางขับกับทางวิ่ง จะต้องติดสว่างตามรูปแบบการจัดวางภายในเวลาน้อยกว่า ๒ วินาที หลังจากระบบสั่งการให้
มีการแจ้งเตือน 

  ข้อ ๗๕๑  ความเข้มแสงและการกระจายลำแสงของไฟเตือนเมื่อทางวิ่งที่กำลังจะเข้ามี การใช้งานอยู่
หรือไม่ปลอดภัย ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๑๒ และรูปที ่๒-๑๔ 
      สนามบินอาจพิจารณาลดความกว้างลำแสงของไฟเตือน เมื่อทางวิ่งที่กำลังจะเข้ามีการใช้งานอยู่ 
หรือไม่ปลอดภัยบางดวงที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณจุดตัดบนทางขับกับทางวิ่งซึ่งทำมุมแหลมกันเพ่ือให้แน่ใจว่า ไฟดังกล่าว 
จะไม่สามารถมองเห็นได้ จากอากาศยานที่อยู่บนทางวิ่ง 

  ข้อ ๗๕๒  ในกรณีท่ีสนามบินจัดให้มีไฟเตือนเมื่อทางวิ่งไม่ปลอดภัยที่จะทำการบินขึ้นจากทางวิ่ง ไฟดังกล่าว 
ต้องประกอบด้วยไฟแบบฝังพื้นจำนวน ๒ แถว โดยเป็นไฟสีแดงส่องไปยังอากาศยานที่กำลังจะบินขึ้น 

  ข้อ ๗๕๓  ไฟเตือนเมื่อทางวิ่งไม่ปลอดภัยที่จะทำการบินขึ้นจากทางวิ่ง ต้องติดสว่างตามรูปแบบการ
จัดวางภายในเวลาน้อยกว่า ๒ วินาที หลังจากระบบสั่งการให้มีการแจ้งเตือน 

  ข้อ ๗๕๔  ความเข้มแสงและการกระจายลำแสงของไฟเตือนเมื่อทางวิ่งไม่ปลอดภัยที่จะทำการบินขึ้น
จากทางวิ่ง ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย ๒ รูปที่ ๒-๒๖ 

  ข้อ ๗๕๕  ไฟเตือนเมื่อทางวิ่งที่กำลังจะเข้ามีการใช้งานอยู่หรือไม่ปลอดภัยและไฟเตือนเมื่อทางวิ่ง     
ไม่ปลอดภัยที่จะทำการบินขึ้นจากทางวิ่ง ต้องเป็นแบบอัตโนมัติในลักษณะที่การควบคุมแต่ละระบบสามารถ    
ปิดการทำงานของอีกระบบหรือทั้งสองระบบได้ 
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๔. ป้ายสัญลักษณ์ (Signs) 

 

ก. บททั่วไป 

  ข้อ ๗๕๖  ป้ายสัญลักษณ์ที่ติดตั้งในสนามบินจะต้องเป็นป้ายข้อความถาวร (Fixed Message Signs) 
หรือข้อความที่เปลี่ยนแปลงได้ (Variable Message Signs) 

  ข้อ ๗๕๗  สนามบินต้องจัดให้มีป้ายสัญลักษณ์เพ่ือใช้สื่อสารข้อความที่จะบังคับให้ปฏิบัติตามและข้อมูล 
เกี่ยวกับตำแหน่งหรือจุดหมายปลายทางบนพ้ืนที่เคลื่อนไหว หรือเพ่ือให้ข้อมูลอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทีส่ำนักงานกำหนดตามข้อ ๑๐๗๗ 

  ข้อ ๗๕๘  สนามบินต้องจัดให้มีป้ายข้อความท่ีเปลี่ยนแปลงได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ข้อความที ่จะบังคับให้ปฏิบัต ิตามหรือข้อมูลที ่แสดงอยู ่บนป้ายสัญลักษณ์ที ่มี         
ความเกี่ยวข้องเฉพาะกับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น หรือ 
      (๒)  มีความจำเป็นที่จะต้องมีการแสดงข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้บนป้าย 
สัญลักษณ ์เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดตามข้อ ๑๐๗๗ 

  ข้อ ๗๕๙  ป้ายสัญลักษณ์ตามข้อ ๗๕๗ ต้องมีลักษณะที่แตกหักง่ายและหากติดตั้งในตำแหน่งใกล้ทางวิ่ง 
หรือทางขับ ความสูงของป้ายสัญลักษณ์ต้องอยู่ในระดับที่ต่ำเพียงพอที่จะรักษาระยะห่างระหว่างใบพัดและ
เครื่องยนต์ของอากาศยานกับป้ายสัญลักษณ์นั้น โดยความสูงของป้ายสัญลักษณ์ต้องมีขนาดไม่เกินที่แสดงไว้
ในตารางที ่๒๔ 
 

ตารางที ่๒๔  ระยะห่างของป้ายสำหรับนำร่องการขับเคลื่อนบนทางขับรวมถึงป้ายแสดงทางออกจากทางว่ิง 

 
 

  ข้อ ๗๖๐  ป้ายสัญลักษณ์ต้องมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยด้านที่ยาวกว่าให้วางในแนวนอนตามที่ 
แสดงไว้ในรูปที่ ๔๐ และรูปที่ ๔๑ 
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รูปที ่๔๐  ป้ายบังคับ 
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รูปที ่๔๑  ป้ายบอกข้อมูล 
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  ข้อ ๗๖๑  ป้ายบังคับต้องเป็นป้ายสัญลักษณ์ที่ติดตั้งอยู่บนพื้นที่เคลื่อนไหวและใช้สีแดงเท่านั้น 

  ข้อ ๗๖๒  ข้อความบนป้ายสัญลักษณ์ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย ๔ 

  ข้อ ๗๖๓  ป้ายสัญลักษณ์ต้องมีแสงไฟส่องสว่างเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย  ๔     
เมื่อต้องการใช้ป้ายสัญลักษณ์ดังกล่าวสำหรับ 
      (๑)  ทางวิ่งที่มีค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๘๐๐ เมตร หรือ 
      (๒)  ทางวิ่งแบบบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินในเวลากลางคืน หรือ 
      (๓)  ทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบินที่มีรหัสตัวเลขเป็น  ๓ หรือ ๔    
ในเวลากลางคืน 

  ข้อ ๗๖๔  ป้ายสัญลักษณ์ต้องเป็นแบบสะท้อนแสงหรือมีแสงไฟส่องสว่างเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
ภาคผนวกแนบท้าย ๔ เมื่อมีการใช้งานในเวลากลางคืนสำหรับทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน 
ที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ 

  ข้อ ๗๖๕  ป้ายข้อความที่เปลี่ยนแปลงได้ต้องไม่แสดงข้อความใด ๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน 

  ข้อ ๗๖๖  ในกรณีที่มีการขัดข้องป้ายข้อความที่เปลี่ยนแปลงได้  ต้องไม่แสดงข้อมูลที่จะนำไปสู่การ
ปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยจากนักบินและผู้ขับขี่ยานพาหนะ 

  ข้อ ๗๖๗  การเปลี่ยนจากข้อมูลหนึ่งไปยังอีกข้อมูลหนึ่งของป้ายข้อความที่เปลี่ยนแปลงได้ ต้องใช้ช่วง
ระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ ทั้งนี ้ต้องไม่เกิน ๕ วินาที 
 

ข. ป้ายบังคับ (Mandatory Instruction Signs) 

  ข้อ ๗๖๘  สนามบินต้องจัดให้มีป้ายบังคับเพื่อระบุตำแหน่งซึ่งอากาศยานหรือยานพาหนะที่กำลังจะ
ขับเคลื่อนเข้าไปในพ้ืนที่หลังจากตำแหน่งของป้ายนั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ 
ก่อน 

  ข้อ ๗๖๙  ป้ายบังคับต้องรวมถึงป้ายแสดงหมายเลขทางวิ่ง  ป้ายตำแหน่งหยุดคอยประเภทที่หนึ่ง
ประเภทที่สอง หรือประเภทที่สาม ป้ายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง ป้ายแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนนและ
ป้ายสัญลักษณ์ “NO ENRTY” 

  ข้อ ๗๗๐  สนามบินต้องติดตั้งป้ายแสดงหมายเลขทางวิ่งเพ่ิมเติมจากการทำเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอย 
เข้าทางวิ่งแบบ A ณ จุดตัดกันระหว่างทางขับกับทางวิ่ง หรือจุดตัดกันของทางวิ่งสองเส้น 

  ข้อ ๗๗๑  สนามบินต้องติดตั้งป้ายตำแหน่งหยุดคอยประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สอง หรือประเภทที่สาม
เพ่ิมเติมจากการทำเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งแบบ B 

  ข้อ ๗๗๒  สนามบินต้องติดตั้งป้ายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งเพ่ิมเติมจากการทำเครื่องหมายตำแหน่ง 
หยุดคอยเข้าทางวิ่งแบบ A ณ ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งซึ่งเป็นไปตามข้อ ๒๓๗ 

  ข้อ ๗๗๓  สนามบินต้องติดตั้งป้ายแสดงตำแหน่งเพิ่มเติมจากการติดตั้งป้ายแสดงหมายเลขทางวิ่ง     
ในตำแหน่งด้านนอกที่ไกลที่สุดจากทางขับตามความเหมาะสม ณ จุดตัดกันระหว่างทางขับกับทางวิ่ง 
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  ข้อ ๗๗๔  สนามบินต้องจัดให้มีป้ายสัญลักษณ์ “NO ENTRY” ที่ตำแหน่งก่อนเข้าไปในเขตพ้ืนที่หวงห้าม 

  ข้อ ๗๗๕  ป้ายแสดงหมายเลขทางวิ่งที่จุดตัดกันระหว่างทางขับกับทางวิ่งหรือจุดตัดกันของทางวิ่งสองเส้น 
ต้องติดตั้งอยู่ที่บริเวณด้านข้างทั้งสองด้านของเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้ าทางวิ่ง โดยหันด้านหน้าของ
ป้ายไปในทิศทางที่มองเห็นได้เม่ือจะเข้าสู่ทางวิ่ง 
      ตำแหน่งของป้ายสัญลักษณ์ท่ีจุดตัดของทางขับและทางวิ่งให้เป็นไปตามรูปที่ ๔๒ 

  ข้อ ๗๗๖  ป้ายตำแหน่งหยุดคอยประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สอง หรือประเภทที่สาม ต้องติดตั้งอยู่ที่
บริเวณด้านข้างทั้งสองด้านของเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง โดยหันด้านหน้าของป้ายไปในทิศทาง 
ที่มองเห็นได้เม่ือจะเข้าสู่พื้นที่วิกฤต 

  ข้อ ๗๗๗  สนามบินต้องติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ “NO ENTRY” ที่จุดเริ่มต้นของพ้ืนที่ที่จะเข้าไปสู่เขตหวงห้าม 
บริเวณด้านข้างแต่ละด้านของทางขับซึ่งมองเห็นได้โดยนักบิน 

  ข้อ ๗๗๘  ป้ายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง ต้องติดตั้งอยู่ที่บริเวณด้านข้างทั้งสองด้านของเครื่องหมาย
ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๒๓๗ โดยหันด้านหน้าของป้ายไปในทิศทางที่มองเห็นได้เมื่อจะ
เข้าสู่พื ้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง หรือพื้นที่วิกฤต หรืออ่อนไหวต่อสัญญาณของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัด
ประกอบการบิน 

  ข้อ ๗๗๙  ป้ายบังคับต้องประกอบด้วยข้อความสีขาวบนพื้นหลังสีแดง 

  ข้อ ๗๘๐  ในกรณีที่สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยอ่ืน ๆ ส่งผลให้มีความจำเป็นในการเพ่ิมความชัดเจนของ 
การมองเห็นข้อความที่อยู่บนป้ายบังคับ สนามบินต้องเพิ่มเส้นขอบสีดำรอบขอบนอกของตัวอักษรสีขาวนั้น ๆ
โดยเส้นขอบสีดำดังกล่าวต้องมีความกว้าง ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ๑๐ มิลลิเมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ 
      (๒)  ๒๐ มิลลิเมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ 

  ข้อ ๗๘๑  ข้อความบนป้ายแสดงหมายเลขทางวิ่งต้องประกอบด้วยตัวเลขหัวทางวิ่งของทางวิ่งสองเส้น
ที่ตัดกันเมื่อเทียบกับตำแหน่งการมองป้ายสัญลักษณ์ ยกเว้นกรณีที่ป้ายแสดงหมายเลขทางวิ่งติดตั้งอยู ่บน
บริเวณใกล้กับปลายสุดของทางวิ่ง ป้ายนั้นอาจแสดงตัวเลขของทางวิ่งนั้นเพียงทางวิ่งเดียว 

  ข้อ ๗๘๒  ข้อความบนป้ายตำแหน่งหยุดคอยประเภทที่หนึ่ง  ประเภทที่สอง ประเภทที่สาม หรือ
ประเภทที่สองและประเภทสามร่วมกัน หรือประเภทที่หนึ่ง ประเภทสอง และประเภทสามร่วมกัน ต้อง
ประกอบด้วยหมายเลขหัวทางวิ่งและตามด้วยตัวหนังสือ “CAT I”, “CAT II”, “CAT III” หรือ “CAT II/III” 
หรือ “CAT I/II/III” แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๗๘๓  ข้อความบนป้ายสัญลักษณ์ “NO ENTRY” ต้องเป็นไปตามรูปที่ ๔๐ 

  ข้อ ๗๘๔  ข้อความบนป้ายตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง ณ ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งซึ่งเป็นไปตาม
ข้อ ๒๓๗ ต้องประกอบด้วยชื่อของทางขับและตัวเลข 

  ข้อ ๗๘๕  หากมีการติดตั้งป้ายบังคับ ให้ใช้ข้อความหรือสัญลักษณ์ซึ่งเป็นไปตามรูปที่ ๔๐ 
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รูปที ่๔๒  ตัวอย่างตำแหน่งของป้ายสัญลักษณ์ที่จุดตัดของทางขับและทางว่ิง 

 
  หมายเหตุ ระยะ X คือ ระยะที่กำหนดอยู่ในตารางที ่๑๒ 
    ระยะ Y คือ ระยะที่กำหนด ณ ขอบของพื้นที่วิกฤต หรืออ่อนไหวต่อสัญญาณของ
ระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน 
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ค. ป้ายบอกข้อมูล (Information Signs) 

  ข้อ ๗๘๖  สนามบินต้องจัดให้มีป้ายบอกข้อมูล ในกรณีที่มีความจำเป็นเชิงปฏิบัติการซึ่งต้องการป้าย
สัญลักษณ ์เพ่ือระบุข้อมูลตำแหน่งเฉพาะ หรือเส้นทาง (ทิศทาง หรือจุดหมายปลายทาง) 

  ข้อ ๗๘๗  ป้ายบอกข้อมูล ต้องประกอบด้วยป้ายแสดงทิศทาง ป้ายแสดงตำแหน่ง ป้ายแสดงจุดหมาย
ปลายทาง ป้ายแสดงทางออกจากทางวิ่ง (Runway Exit Signs) ป้ายแสดงทางออกพ้นจากทางวิ่ง (Runway 
Vacated Signs) และป้ายบอกความยาวโทราที่เหลือสำหรับการวิ่งขึ้นบนทางวิ่งที่มีจุดตัด (Intersection Take-
off Signs) 

  ข้อ ๗๘๘  สนามบินต้องจัดให้มีป้ายแสดงทางออกจากทางวิ่ง หากมีความจำเป็นเชิงปฏิบัติการที่ต้องการ 
การแสดงตำแหน่งออกจากทางวิ่ง 

  ข้อ ๗๘๙  สนามบินต้องจัดให้มีป้ายแสดงทางออกพ้นจากทางวิ่งในบริเวณที่ทางขับออกไม่มีไฟก่ึงกลาง
ทางขับ และมีความจำเป็นที่ต้องแสดงให้นักบินที่กำลังขับเคลื่อนอากาศยานออกจากทางวิ่งรู้ตำแหน่งแนวขอบเขต 
ของพื้นที่วิกฤต หรืออ่อนไหวต่อสัญญาณของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน หรือขอบล่างของ
พื้นผิวลาดเอียงชั้นใน โดยขึ้นกับว่าตำแหน่งใดไกลจากเส้นกึ่งกลางทางวิ่งมากกว่า  ตำแหน่งของป้ายแสดง
ทางออกพ้นจากทางวิ่งต้องคำนึงถึงความยาวของอากาศยานที่ใช้ทางวิ่งนั้นด้วย 

  ข้อ ๗๙๐  สนามบินต้องจัดให้มีป้ายบอกความยาวโทราที่เหลือสำหรับการวิ่งขึ้นบนทางวิ่งที่มีจุดตัด
หากมีความจำเป็นเชิงปฏิบัติการ ซึ่งต้องการการแสดงระยะทางความยาวโทราที่เหลือสำหรับการวิ่งขึ้นบนทางวิ่ง 
ที่มีจุดตัด 

  ข้อ ๗๙๑  หากมีความจำเป็น สนามบินต้องจัดให้มีป้ายแสดงจุดหมายปลายทางเพื่อบอกทิศทางไปยัง
ตำแหน่งปลายทางเฉพาะในสนามบิน เช่น พ้ืนที่ขนถ่ายพัสดุ พ้ืนที่การบินทั่วไป 

  ข้อ ๗๙๒  สนามบินต้องจัดให้มีป้ายสัญลักษณ์แบบผสมระหว่างป้ายแสดงตำแหน่งและป้ายแสดง
ทิศทาง ในกรณีที่ต้องการใช้แสดงข้อมูลเส้นทางก่อนที่จะถึงจุดตัดบนทางขับ 

  ข้อ ๗๙๓  สนามบินต้องจัดให้มีป้ายแสดงทิศทางในกรณีที่มีความจำเป็นเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งต้องการ
แสดงชื่อและทิศทางของทางขับที่บริเวณจุดตัด 

  ข้อ ๗๙๔  สนามบินต้องจัดให้มีป้ายแสดงตำแหน่งที่บริเวณตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ 

  ข้อ ๗๙๕  สนามบินต้องจัดให้มีป้ายแสดงตำแหน่งร่วมกับป้ายแสดงหมายเลขทางวิ่ง  ยกเว้นที่บริเวณ
จุดตัดกันของทางวิ่งกับทางวิ่ง 

  ข้อ ๗๙๖  สนามบินต้องจัดให้มีป้ายแสดงตำแหน่งร่วมกับป้ายแสดงทิศทาง ยกเว้นเมื่อการศึกษา
ทางด้านการบินแสดงให้เห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องจัดให้มีป้ายดังกล่าว 

  ข้อ ๗๙๗  หากมีความจำเป็นสนามบินต้องจัดให้มีป้ายแสดงตำแหน่งเพ่ือบอกตำแหน่งของทางขับที่นำ
อากาศยานออกจากลานจอดอากาศยาน หรือตำแหน่งของทางขับ หลังจากจุดตัดกันของทางขับ 
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  ข้อ ๗๙๘  ในกรณีท่ีทางขับไปสิ้นสุดที่จุดตัด ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปตัว T และมีความจำเป็นต้องแสดงให้เห็น 
สนามบินต้องจัดให้มีแผงก้ันป้ายแสดงทิศทาง หรือเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย 
อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 

  ข้อ ๗๙๙  หากสามารถทำได้  สนามบินต้องติดตั้งป้ายบอกข้อมูลที่บริเวณด้านซ้ายของทางขับในตำแหน่ง 
ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๒๔ ยกเว้นตามที่กำหนดในข้อ ๘๐๒ และข้อ ๘๑๐ 

  ข้อ ๘๐๐  ณ จุดตัดบนทางขับ ป้ายบอกข้อมูลต้องอยู่ในตำแหน่งก่อนที่จะถึงจุดตัดและอยู่ในแนวเดยีว 
กับเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ ในกรณีที่ไม่มีเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ  สนามบิน
ต้องติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ที่ระยะอย่างน้อย ๖๐ เมตร จากแนวเส้นกึ่งกลางของทางขับที่ตัดกัน สำหรับทางวิ่งซึ่งมี
รหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ และท่ีระยะอย่างน้อย ๔๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ 

  ข้อ ๘๐๑  ป้ายแสดงตำแหน่งตามข้อ ๗๙๔ ที่ติดตั้งหลังจากจุดตัดกันของทางขับ อาจติดตั้งด้านใด
ด้านหนึ่งของทางขับก็ได้ 

  ข้อ ๘๐๒  ป้ายแสดงทางออกจากทางวิ่ง ต้องติดตั้งอยู่ที่ด้านเดียวกันกับทางวิ่งที่มีทางออกจากทางวิ่งนั้นอยู่ 
และตำแหน่งในการติดตั้ง ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในตารางที่ ๒๔ 

  ข้อ ๘๐๓  ป้ายแสดงทางออกจากทางวิ่ง ต้องติดตั้งอยู่ที่บริเวณก่อนถึงจุดออกจากทางวิ่ง โดยอยู่ใน
แนวเดียวกับตำแหน่งก่อนที่จะถึงจุดสัมผัสที ่จะเริ ่มโค้งออกจากแนวทางวิ่ง  ที่ระยะอย่างน้อย ๖๐ เมตร    
สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ และที่ระยะอย่างน้อย ๓๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น 
๑ หรือ ๒ 

  ข้อ ๘๐๔  ป้ายแสดงทางออกพ้นจากทางวิ่ง ต้องติดตั้งอยู่บริเวณด้านใดด้านหนึ่งของทางขับเป็นอย่างน้อย 
โดยระยะห่างระหว่างป้ายสัญลักษณ์และเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง  ต้องไม่น้อยกว่าระยะห่างดังต่อไปนี้ แล้วแต่ว่า
ระยะใดมากกว่า 
      (๑)  ระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางทางวิ่งและแนวขอบเขตของพ้ืนที่วิกฤต หรืออ่อนไหวต่อ
สัญญาณระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน หรือ 
      (๒)  ระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางทางวิ่งและขอบล่างของพ้ืนผิวลาดเอียงชั้นใน 

  ข้อ ๘๐๕  ในกรณีที่สนามบินติดตั้งป้ายแสดงตำแหน่งทางขับร่วมกับป้ายแสดงทางออกพ้นจากทางวิ่ง
ให้ติดตั้งป้ายแสดงตำแหน่งทางขับอยู่ด้านนอกของป้ายแสดงทางออกพ้นจากทางวิ่ง 

  ข้อ ๘๐๖  ป้ายบอกความยาวโทราที่เหลือ สำหรับการวิ่งขึ้นบนทางวิ่งที่มีจุดตัด ต้องติดตั้งอยู่บริเวณ
ด้านซ้ายของทางขับที่เข้าสู่ตำแหน่งจุดตัดกับทางวิ่ง โดยระยะห่างระหว่างป้ายสัญลักษณ์และเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 
ไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ และไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร สำหรับทางวิ่ง     
ที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ 

  ข้อ ๘๐๗  ในกรณีที่สนามบินติดตั้งป้ายแสดงตำแหน่งทางขับร่วมกับป้ายแสดงหมายเลขทางวิ่ง     
ป้ายแสดงตำแหน่งทางขับต้องติดตั้งอยู่ด้านนอกของป้ายแสดงหมายเลขทางวิ่ง 
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  ข้อ ๘๐๘  สนามบินต้องไม่ติดตั้งป้ายแสดงจุดหมายปลายทางร่วมกันกับป้ายแสดงตำแหน่งหรือ     
ป้ายแสดงทิศทาง 

  ข้อ ๘๐๙  สนามบินจะต้องไม่ติดตั้งป้ายบอกข้อมูล ที่นอกเหนือไปจากป้ายแสดงตำแหน่งร่วมกันกับ
ป้ายบังคับ 

  ข้อ ๘๑๐  ป้ายแสดงทิศทางแผงกั้น หรือเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย
อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งใช้เพ่ือระบุจุดตัดรูปตัว T ต้องติดตั้งอยู่ด้านตรงข้ามของจุดตัดและหันด้านหน้าของป้ายเข้าหา 
ทางขับ 

  ข้อ ๘๑๑  ป้ายบอกข้อมูลที่นอกเหนือไปจากป้ายแสดงตำแหน่ง ต้องประกอบด้วยข้อความสีดำบนพ้ืนหลัง 
สีเหลือง 

  ข้อ ๘๑๒  ป้ายแสดงตำแหน่งต้องประกอบด้วยข้อความสีเหลืองบนพื้นหลังสีดำ  และเมื่อติดตั้งเป็น
ป้ายเดี่ยว ป้ายสัญลักษณ์ดังกล่าวต้องมีเส้นขอบสีเหลืองล้อมรอบด้วย 

  ข้อ ๘๑๓  ข้อความบนป้ายแสดงทางออกจากทางวิ่ง ต้องประกอบด้วยข้อความบอกชื่อของทางขับ
ออกจากทางวิ่ง และเครื่องหมายลูกศรแสดงทิศทางเข้าสู่ทางขับนั้น 

  ข้อ ๘๑๔  ข้อความบนป้ายแสดงทางออกพ้นจากทางวิ่ง ต้องแสดงรูปของเครื่องหมายตำแหน่งหยุดคอย 
เข้าทางวิ่งแบบ A ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรูปที ่๔๑ 

  ข้อ ๘๑๕  ข้อความบนป้ายบอกความยาวโทราที่เหลือ สำหรับการวิ่งขึ้นจากทางวิ่งที่มีจุดตัดต้องประกอบด้วย 
ตัวเลขที่แสดงถึงระยะทางที่เหลือของความยาวทางวิ่งสำหรับการวิ่งขึ้นในหน่วยเมตร รวมทั้งมีเครื่องหมาย
ลูกศรชี้ไปตามทิศทางของการวิ่งขึ้นตามรูปที ่๔๑ 

  ข้อ ๘๑๖  ข้อความบนป้ายแสดงจุดหมายปลายทาง ต้องประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือทั้งตัวอักษร 
และตัวเลข เพื่อแสดงจุดหมายปลายทาง รวมทั้งมีเครื่องหมายลูกศรชี้ในทิศทางขับเคลื่อนไปยังปลายทาง   
ตามรูปที ่๔๑ 

  ข้อ ๘๑๗  ข้อความบนป้ายแสดงทิศทาง ต้องประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวอักษรและตัวเลข เพ่ือแสดง
ชื่อของทางขับ รวมทั้งมีเครื่องหมายลูกศรชี้ในทิศทางไปยังทางขับนั้น ๆ ตามความเหมาะสมตามรูปที่ ๔๑ 

  ข้อ ๘๑๘  ข้อความบนป้ายแสดงตำแหน่ง ต้องประกอบด้วยชื่อของทางขับทางวิ่ง หรือพื้นที่ที่มีผิวพ้ืน
จราจรอื่น ๆ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อากาศยานกำลังปฏิบัติการอยู่ หรือกำลังจะเข้าไป และต้องไม่มีเครื่องหมาย
ลูกศรอยู่บนป้ายสัญลักษณ์ดังกล่าว 

  ข้อ ๘๑๙  เมื่อมีความจำเป็นในการระบุลำดับของชุดเครื่องหมายหยุดคอยบนทางขับ บนทางขับเส้น
เดียวกัน ป้ายแสดงตำแหน่งต้องประกอบด้วยชื่อทางขับและหมายเลขของตำแหน่งหยุดคอยบนทางขับ 
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  ข้อ ๘๒๐  ในกรณีที่มีการติดตั้งป้ายแสดงตำแหน่งร่วมกับป้ายแสดงทิศทาง ให้สนามบินปฏิบัติ ดังนี้ 
      (๑)  ป้ายแสดงทิศทางทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเลี้ยวซ้ายต้องติดตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของป้ าย
แสดงตำแหน่ง และป้ายแสดงทิศทางทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเลี้ยวขวาต้องติดตั้งอยู่ทางด้านขวาของป้ายแสดง
ตำแหน่ง ยกเว้นกรณีที่จุดเชื่อมต่อประกอบด้วยทางขับที่ตัดกันเพียงเส้นเดียว สนามบินอาจเลือกที่จะติดตั้ง
ป้ายแสดงตำแหน่งไว้ทางด้านซ้ายมือก็ได้ 
      (๒)  ป้ายแสดงทิศทาง ต้องติดตั้งในลักษณะที่ทำให้ทิศทางของลูกศรเบนออกจากแนวดิ่ง
เพ่ิมข้ึน ตามการเบนออกของแนวของทางขับที่ป้ายสัญลักษณ์นั้น จะแสดงทิศทาง 
      (๓)  ป้ายแสดงทิศทาง ต้องติดตั้งไว้ทางด้านข้างของป้ายแสดงตำแหน่งอย่างเหมาะสม ในกรณี 
ที่ทิศทางของทางขับที่เป็นตำแหน่งที่อากาศยานอยู่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากจุดตัดกันของทางขับ และ 
      (๔)  ป้ายแสดงทิศทางที่อยู่ติดกันต้องแยกออกจากกัน โดยมีเส้นเป็นแนวตั้งสีดำใช้เป็นเส้นแบ่ง 
ตามรูปที ่๔๑ 

  ข้อ ๘๒๑  สนามบินต้องระบุชื ่อของทางขับซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรตัวเดียว  หรือหลายตัว หรือ
ประกอบด้วยตัวอักษรตัวเดียวหรือหลายตัว แล้วตามด้วยตัวเลข 

  ข้อ ๘๒๒  ในการกำหนดชื่อของทางขับนั้น  สนามบินต้องหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษร “I” “O” “X” 
และการใช้คำว่า “inner” และ “outer” เพ่ือหลีกเลี่ยงความสับสนกับตัวเลข “1” และ “0” และเครื่องหมายปิด 

  ข้อ ๘๒๓  การใช้ตัวเลขเพียงอย่างเดียวบนพื้นที่ขับเคลื่อน ต้องสงวนไว้สำหรับการกำหนดชื่อหมายเลข 
ทางวิ่ง 
 

ง. ป้ายแสดงจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์ในสนามบิน (VOR Aerodrome Checkpoint Sign) 

  ข้อ ๘๒๔  เมื่อมีการกำหนดจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์ในสนามบิน  สนามบินต้องทำเครื่องหมาย
และติดตั้งป้ายแสดงจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์ ณ ตำแหน่งดังกล่าว 

  ข้อ ๘๒๕  ป้ายแสดงจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์ในสนามบิน ต้องติดตั้งอยู่ใกล้กับตำแหน่งตรวจสอบ 
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ และต้องสามารถมองเห็นข้อความบนป้ายสัญลักษณ์ได้จากห้องนักบิน เมื่ออากาศยานอยู่บน
เครื่องหมายจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์ 

  ข้อ ๘๒๖  ป้ายแสดงจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์ในสนามบิน ต้องประกอบด้วยข้อความสีดำบนพ้ืนหลัง 
สีเหลือง 
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  ข้อ ๘๒๗  ข้อความบนป้ายแสดงจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์ ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
แสดงไว้ในรูปที่ ๔๓ โดย 
      (๑)  VOR คือ ตัวย่อท่ีแสดงว่าตำแหน่งดังกล่าวเป็นจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์ 
      (๒)  116.3 คือ ตัวอย่างของความถ่ีวิทยุของวีโออาร์ที่เกี่ยวข้อง 
      (๓)  147˚ คือ ตัวอย่างของมุมวีโออาร์ในหน่วยองศาที่ใกล้เคียงที่สุดซึ่งจะแสดงที่จุดตรวจสอบ 
คลื่นวิทยุวีโออาร์ 
      (๔)  4.4 NM คือ ตัวอย่างของระยะห่างในหน่วยไมล์ทะเล (Nautical Miles) จากตำแหน่ง
ของอุปกรณ์ดีเอ็มอี (Distance Measuring Equipment : DME) ที่ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์วีโออาร์ที่เกี่ยวข้อง 
 

รูปที ่๔๓  ป้ายแสดงจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์ในสนามบิน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ข้อ ๘๒๘  จุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร์จะสามารถใช้งานได้เมื่อการตรวจสอบตามรอบระยะเวลา
แสดงให้เห็นว่า ค่ามุมของ VOR มีความสม่ำเสมออยู่ระหว่าง ± ๒ องศาของค่ามุมที่ระบุ 
 

จ. ป้ายแสดงช่ือของสนามบิน (Aerodrome Identification Sign) 

  ข้อ ๘๒๙  สนามบินต้องจัดให้มีป้ายแสดงชื่อของสนามบิน ในกรณีที่ไม่มีวิธีการอื่นใดซึ่งเพียงพอที่จะ
ช่วยบ่งชี้สนามบินได้ด้วยการมองเห็นจากทางอากาศได้ 

  ข้อ ๘๓๐  ป้ายแสดงชื่อของสนามบินตามข้อ ๘๒๙ ต้องติดตั้งอยู่ในบริเวณสนามบินเพ่ือให้สามารถอ่านได้ 
ชัดเจนจากทุกมุมเหนือแนวระดับในระยะไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

  ข้อ ๘๓๑  ป้ายแสดงชื่อของสนามบินต้องประกอบด้วยชื่อของสนามบิน 

  ข้อ ๘๓๒  สีของป้ายสัญลักษณ์ต้องมีความชัดเจนเพียงพอและแตกต่างจากพ้ืนหลัง 

  ข้อ ๘๓๓  ตัวอักษรบนป้ายสัญลักษณ์ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๓ เมตร 
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ฉ. ป้ายแสดงหมายเลขหลุมจอดอากาศยาน (Aircraft Stand Identification Signs) 

  ข้อ ๘๓๔  หากทำได้สนามบินต้องจัดให้มีป้ายแสดงหมายเลขหลุมจอดอากาศยานเพิ่มเติมจากการทำ
เครื่องหมายแสดงหมายเลขหลุมจอดอากาศยาน 

  ข้อ ๘๓๕  ป้ายแสดงหมายเลขหลุมจอดอากาศยาน ต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่าง 
ชัดเจนจากห้องนักบิน ที่ตำแหน่งก่อนที่อากาศยานจะขับเคลื่อนเข้าสู่หลุมจอดอากาศยานนั้น ๆ 

  ข้อ ๘๓๖  ป้ายแสดงหมายเลขหลุมจอดอากาศยานต้องประกอบด้วยข้อความสีดำบนพ้ืนหลังสีเหลือง 
 

ช. ป้ายแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนน (Road-Holding Position Sign) 

  ข้อ ๘๓๗  สนามบินต้องจัดให้มีป้ายแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนน ณ ตำแหน่งที่ถนนทุกสายซึ่งเชื่อม
เข้าสู่ทางวิ่ง 

  ข้อ ๘๓๘  ป้ายแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนน ต้องติดตั้งห่างจากขอบถนนเป็นระยะทาง ๑.๕ เมตร  
ทางด้านซ้าย หรือขวาก็ได้ ณ ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วย 
การจราจรทางบก 

  ข้อ ๘๓๙  ป้ายแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนนต้องประกอบด้วยข้อความสีขาวบนพ้ืนหลังสีแดง 

  ข้อ ๘๔๐  ข้อความบนป้ายแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนนต้องเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ 
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก รวมทั้งต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 
      (๑)  ข้อความให้หยุด 
      (๒)  หากมีความเหมาะสมอาจเพ่ิมเติมข้อความดังต่อไปนี้ 
            (ก)  ข้อความที่กำหนดว่า ผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุม
จราจรทางอากาศก่อนขับเคลื่อนต่อไป 
            (ข)  ข้อความระบุตำแหน่ง 

  ข้อ ๘๔๑  ป้ายแสดงตำแหน่งหยุดคอยบนถนนสำหรับใช้ในเวลากลางคืน ต้องเป็นป้ายสะท้อนแสง หรือ 
ติดตั้งไฟส่องสว่างด้วย 
 

๕. วัตถุที่ใช้เป็นเคร่ืองหมาย (Markers) 

ก. บทท่ัวไป 

  ข้อ ๘๔๒  วัตถุท่ีใช้เป็นเครื่องหมาย ต้องมีลักษณะที่แตกหักง่าย ถ้าวัตถุเหล่านั้นอยู่ในบริเวณใกล้ทางวิ่ง 
หรือทางขับ วัตถุดังกล่าวต้องมีความสูงที่เหมาะสม และอยู่ในระดับที่ต่ำเพียงพอเพื่อรักษาระยะปลอดภัยของ
ใบพัดและเครื่องยนต์ของอากาศยาน 
      สนามบินอาจใช้สมอยึดหรือโซ่เพื่อยึดวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้วัตถุแตกหักและหลุดออกจากการยึดซึ่งเกิดจากแรงลม 
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ข. วัตถุแสดงขอบทางว่ิงที่ไม่มีผิวพื้นจราจร (Unpaved Runway Edge Markers) 

  ข้อ ๘๔๓  สนามบินต้องจัดให้มีวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายเพื่อแสดงขอบเขตของทางวิ่งที่ไม่มีผิวพ้ืน
จราจร เมื่อรูปร่างลักษณะของพ้ืนผิวทางวิ่งไม่มีความชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนดินโดยรอบ 

  ข้อ ๘๔๔  ในกรณีที่มีการติดตั้งไฟทางวิ่ง  สนามบินต้องจัดให้มีวัตถุแสดงขอบทางวิ่งติดตั้งรวมเข้ากับ
ไฟทางวิ่งนั้น ๆ และในกรณีที่ไม่มีการติดตั้งไฟทางวิ่ง  สนามบินต้องจัดให้มีวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายรูปทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากหรือรูปกรวย เพ่ือใช้ในการกำหนดขอบเขตของทางวิ่งให้ชัดเจน 

  ข้อ ๘๔๕  วัตถุแสดงขอบทางวิ่งรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ต้องมีขนาดกว้าง ๑ เมตร และยาว ๓ เมตร
เป็นอย่างน้อย และต้องจัดวางโดยให้แนวยาวขนานกับเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง ส่วนวัตถุแสดงขอบทางวิ่งรูปทรงกรวย 
ต้องมีความสูงไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร 
 

ค. วัตถุแสดงขอบทางหยุด (Stopway Edge Markers) 

  ข้อ ๘๔๖  สนามบินต้องจัดให้มีวัตถุแสดงขอบทางหยุด เพื่อแสดงขอบเขตของทางหยุด เมื่อรูปร่าง
ลักษณะของพ้ืนผิวทางหยุดไม่มีความชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนดินโดยรอบ 

  ข้อ ๘๔๗  วัตถุแสดงขอบทางหยุด ต้องมีลักษณะแตกต่างจากวัตถุแสดงขอบทางวิ่งใด ๆ อย่างเพียงพอ
เพ่ือหลีกเลี่ยงความสับสนในการแยกแยะวัตถุท้ังสอง 
      วัตถุตามวรรคหนึ่ง ในทางปฏิบัติอาจสามารถใช้แผ่นระนาบแนวตั้งที่พรางไว้ในด้านตรงข้าม 
เมื่อมองจากทางวิ่งได ้
 

ง. วัตถุแสดงขอบทางขับ (Taxiway Edge Markers) 

  ข้อ ๘๔๘  สนามบินต้องจัดให้มีวัตถุแสดงขอบทางขับ ในกรณีที่ทางวิ่งมีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ และ
บนทางขับไม่มีไฟกึ่งกลางทางขับ หรือไฟขอบทางขับ หรือวัตถุแสดงเส้นกึ่งกลางทางขับ 

  ข้อ ๘๔๙  สนามบินต้องติดตั้งวัตถุแสดงขอบทางขับในตำแหน่งที่เหมือนกับตำแหน่งที่ใช้ติดตั้ง
ไฟขอบทางขับเป็นอย่างน้อย 

  ข้อ ๘๕๐  วัตถุแสดงขอบทางขับตามข้อ ๘๔๙ ต้องเป็นสีน้ำเงินสะท้อนแสง 

  ข้อ ๘๕๑  จากมุมมองของนักบินเมื่อมองไปที่วัตถุแสดงขอบทางขับด้านที่ใช้แสดงขอบเขต ต้องเห็น
วัตถุดังกล่าว มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากและมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเซนติเมตร 

  ข้อ ๘๕๒  วัตถุแสดงขอบทางขับต้องมีลักษณะแตกหักง่าย โดยต้องมีความสูงที่เหมาะสม และอยู่ใน
ระดับท่ีต่ำเพียงพอ เพ่ือรักษาระยะปลอดภัยของใบพัดและเครื่องยนต์ของอากาศยาน 
 

จ. วัตถุแสดงเส้นกึ่งกลางทางขับ (Taxiway Centre Line Markers) 

  ข้อ ๘๕๓  สนามบินต้องจัดให้มีวัตถุแสดงเส้นกึ่งกลางทางขับ ในกรณีท่ีทางวิ่งมีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ 
และไม่มีไฟกึ่งกลางทางขับ หรือไฟขอบทางขับ หรือวัตถุแสดงขอบทางขับ 
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  ข้อ ๘๕๔  ในกรณีที่ต้องการทำให้การใช้เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับนำทางได้ดีขึ้น  สนามบินต้อง
จัดให้มีวัตถุแสดงเส้นกึ่งกลางทางขับ สำหรับทางวิ่งมีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ และทางวิ่งนั้นไม่มีไฟกึ่งกลาง
ทางขับ 

  ข้อ ๘๕๕  สนามบินต้องติดตั้งวัตถุแสดงเส้นกึ่งกลางทางขับ ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่ใช้ติดตั้งไฟ
กึ่งกลางทางขับเป็นอย่างน้อย 

  ข้อ ๘๕๖  วัตถุแสดงเส้นกึ่งกลางทางขับ ต้องติดตั้งอยู่บนเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับ ยกเว้นกรณีที่ 
ไม่สามารถทำได้ ตำแหน่งในการติดตั้งวัตถุดังกล่าวสามารถขยับไปทางด้านข้างได้ ในระยะไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร 

  ข้อ ๘๕๗  วัตถุแสดงเส้นกึ่งกลางทางขับต้องเป็นสีเขียวสะท้อนแสง 

  ข้อ ๘๕๘  จากมุมมองของนักบินเมื่อมองไปที่วัตถุด้านที่ใช้แสดงเส้นกึ่งกลางทางขับ ต้องเห็นวัตถุ
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก และมีพ้ืนที่ที่มองเห็นไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเซนติเมตร 

  ข้อ ๘๕๙  วัตถุแสดงเส้นกึ่งกลางทางขับ ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งให้สามารถทนต่อการบดทับ
ด้วยล้ออากาศยาน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้ังอากาศยานและวัตถุแสดงเส้นกึ่งกลางทางขับนั้น 
 

ฉ. วัตถุแสดงขอบทางขับท่ีไม่มีผิวพื้นจราจร (Unpaved Taxiway Edge Markers) 

  ข้อ ๘๖๐  สนามบินต้องจัดให้มีวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมาย เพื่อแสดงขอบเขตของทางขับที่ไม่มีผิวพ้ืน
จราจร เมื่อรูปร่างลักษณะของพ้ืนผิวทางขับไม่มีความชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนดินโดยรอบ 

  ข้อ ๘๖๑  ในกรณีที่มกีารติดตั้งไฟทางขับ  สนามบินต้องจัดให้มีวัตถุแสดงขอบทางขับติดตั้งรวมเข้ากับ
ไฟทางขับนั้น ๆ และในกรณีที่ไม่มีการติดตั้งไฟทางขับ  สนามบินต้องจัดให้มีวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายรูปทรงกรวย 
เพ่ือใช้ในการกำหนดขอบเขตของทางขับให้ชัดเจน 
 

ช. วัตถุบอกเขตแนว (Boundary Markers) 

  ข้อ ๘๖๒  สนามบินต้องจัดให้มีวัตถุบอกเขตแนว หากบริเวณพ้ืนที่สำหรับการบินลงไม่มีทางวิ่ง 

  ข้อ ๘๖๓  วัตถุบอกเขตแนวต้องติดตั้งตามแนวขอบเขตของพื้นที่สำหรับการบินลง โดยมีระยะห่างกัน
ไม่เกิน ๒๐๐ เมตร หากมีการใช้วัตถุบอกเขตแนวที่มีลักษณะตามรูปที่ ๔๔ หรือหากมีการใช้วัตถุบอกเขตแนว     
ที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกรวย วัตถุดังกล่าวต้องติดตั้งให้มีระยะห่างกันประมาณ ๙๐ เมตร และต้องมีวัตถุบอก
เขตแนวติดตั้งไว้ที่มุมแต่ละมุมของพ้ืนที่สำหรับการบินลง 

  ข้อ ๘๖๔  วัตถุบอกเขตแนวต้องมีรูปแบบตามท่ีแสดงไว้ในรูปที่ ๔๔ หรือมีลักษณะเป็นรูปทรงกรวยที่มี
ความสูงไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐานไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร วัตถุบอก      
เขตแนวต้องมีสีที่มองเห็นได้เด่นชัดตัดกับพื้นหลัง และต้องใช้สีเพียงสีเดียวคือ สีส้ม หรือสีแดง หรือใช้สีสองสี       
ที่ตัดกันคือ สีส้มและสีขาว หรือใช้สีแดงและสีขาวก็ได้ ยกเว้นกรณีที่สีดังกล่าวกลมกลืนกับสีของพ้ืนหลัง 
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รูปที ่๔๔  วัตถุบอกเขตแนว 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัยสำหรับแสดงสิง่กีดขวาง 

 
๑. วัตถุที่ต้องมีการทำเครื่องหมายหรือติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวาง 

  ข้อ ๘๖๕  เพื่อประโยชน์ในการลดภาวะอันตรายที่จะเกิดกับอากาศยานด้วยการระบุตำแหน่งที่มีอยู่
ของสิ่งกีดขวาง โดยไม่จำเป็นต้องลดข้อจำกัดในการปฏิบัติการบินอันอาจเกิดขึ้นจากสิ่งกีดขวางดังกล่าว        
ให้สนามบินทำเครื่องหมายหรือติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางตามความในหมวดนี้ 

  ข้อ ๘๖๖  สนามบินต้องรับผิดชอบในการทำเครื่องหมายหรือติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวาง ในพ้ืนผิวจำกัด
สิ่งกีดขวางตามความในหมวดนี้ 
      ภายในพื้นที่ 2d นอกเขตพื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวางตามวรรคหนึ่ง ให้สนามบินรับผิดชอบใน
ความปลอดภัยของอากาศยานด้วยการตรวจตรา (Monitor) และดำเนินการจัดให้มีกระบวนการประสานงาน
เพ่ือให้มีการทำเครื่องหมายหรือติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวาง ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน 
 

ก. วัตถุท่ีอยู่ภายในขอบเขตตามแนวขวางของพ้ืนผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง 

  ข้อ ๘๖๗  ให้ถือว่ายานพาหนะและวัตถุเคลื่อนที่ได้ใด ๆ ที่ไม่ใช่อากาศยานที่อยู่บนพื้นที่เคลื่อนไหว
ของสนามบินเป็นสิ่งกีดขวาง และสนามบินต้องทำเครื่องหมายสำหรับแสดงสิ่งกีดขวาง และหากยานพาหนะ
และสนามบินนั้น มีการใช้งานในเวลากลางคืนหรือในสภาพทัศนวิสัยต่ำ สนามบินต้องติดตั้งไฟสำหรับแสดงสิ่งกีดขวาง 
      ความในวรรคหนึ่ง ไม่นำมาใช้บังคับกับอุปกรณ์และยานพาหนะสำหรับให้บริการอากาศยาน 
ที่ใช้งานเฉพาะในลานจอดอากาศยาน ซึ่งอาจยกเว้นการติดตั้งไฟสำหรับแสดงสิ่งกีดขวางได้ แต่สนามบินต้อง
กำหนดเงื่อนไขการใช้งานไฟดังกล่าวไว้ ในคู่มือการดำเนินงานสนามบินด้วย 

  ข้อ ๘๖๘  สนามบินต้องทำเครื่องหมายที่ไฟภาคพื้น สำหรับการบินซึ่งยกระดับขึ้นเหนือพื้นภายใน
พื้นที่เคลื่อนไหว เพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางวัน ทั้งนี้ สนามบินต้องไม่ติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวาง      
ทีไ่ฟภาคพ้ืนและป้ายสัญลักษณ์ท่ียกระดับขึ้นในพ้ืนที่เคลื่อนไหว 
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  ข้อ ๘๖๙  สนามบินต้องทำเครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวางทั้งหมดที่อยู่ภายในระยะตามที่กำหนดไว้ใน
ตารางที ่๑๐ คอลัมน์ที ่๑๑ หรือคอลัมน์ที ่๑๒ จากเส้นกึ่งกลางทางขับ ทางขับในลานจอดอากาศยาน หรือทางขับ 
ที่เข้าสู่หลุมจอดอากาศยานและในกรณีที่เป็นทางขับ ทางขับในลานจอดอากาศยาน หรือทางขับที่เข้าสู่หลุมจอด 
อากาศยานที่มกีารใช้งานในเวลากลางคืน นอกจากต้องทำเครื่องหมายแล้ว สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางด้วย 

  ข้อ ๘๗๐  ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางติดตรึงที่ยื่นเหนือพื้นผิวไต่ระดับ  สนามบินต้องทำเครื่องหมายแสดง
สิ่งกีดขวางภายในระยะ ๓,๐๐๐ เมตร จากขอบในของพื้นผิวไต่ระดับดังกล่าว และหากทางวิ่งมีการใช้งาน    
ในเวลากลางคืน  สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางด้วย เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  สิ่งกีดขวางนั้น มีสิ่งกีดขวางติดตรึงอื่นบดบังอยู่  สนามบินอาจไม่ต้องทำเครื่องหมาย
และติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางก็ได้ 
      (๒)   สิ่งกีดขวางนั้น มีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท A
ในเวลากลางวัน และมีความสูงเหนือระดับพื ้นดินโดยรอบไม่เกิน  ๑๕๐ เมตร  สนามบินอาจไม่ต้องทำ
เครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวางก็ได้ 
      (๓)  สิ่งกีดขวางนั้น มีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงในเวลากลางวัน
สนามบินอาจไม่ต้องทำเครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวางก็ได้ 
       (๔)  สิ่งกีดขวางนั้น เป็นประภาคารและการศึกษาทางด้านการบินแสดงให้เห็นว่า ไฟของ
ประภาคารนั้นมีความสว่างเพียงพอ  สนามบินอาจไม่ต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางก็ได้ 

  ข้อ ๘๗๑  สนามบินต้องดำเนินการให้มีการทำเครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวาง สำหรับวัตถุติดตรึงที่มิใช่ 
สิ่งกีดขวางซึ่งอยู่ประชิดกับพ้ืนผิวไต่ระดับ และหากทางวิ่งนั้นมีการใช้งานในเวลากลางคืน สนามบินต้องติดตั้งไฟ
แสดงสิ่งกีดขวางด้วย เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การทำเครื่องหมายและการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางดังกล่าวมี
ความจำเป็นเพ่ือหลีกเลี่ยงวัตถุนั้น ทั้งนี้ สนามบินอาจไม่ต้องทำเครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวางในกรณี ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  วัตถุนั้น มีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท A ในเวลา
กลางวัน และมีความสูงเหนือระดับพ้ืนดินโดยรอบไม่เกิน ๑๕๐ เมตร 
      (๒)  วัตถุนั้น มีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงในเวลากลางวัน 

  ข้อ ๘๗๒  ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางติดตรึงที่ยื่นเหนือพ้ืนผิวแนวร่อน หรือเหนือพ้ืนผิวลาดเอียง  สนามบิน
ต้องดำเนินการให้มีเครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวางภายในระยะ ๓,๐๐๐ เมตร จากขอบในของพื้นผิวแนวร่อน 
หรือเหนือพื้นผิวลาดเอียง แล้วแต่กรณี และหากทางวิ่งนั้นมีการใช้งานในเวลากลางคืน สนามบินต้องติดตั้ง   
ไฟแสดงสิ่งกีดขวางด้วย เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (๑)  สิ่งกีดขวางนั้น มีสิ่งกีดขวางติดตรึงอื่นบดบังอยู่  สนามบินอาจไม่ต้องทำเครื่องหมาย
และติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางได้ 
      (๒)  สิ่งกีดขวางนั้น มีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท A 
ในเวลากลางวันและมีความสูงเหนือระดับพื ้นดินโดยรอบไม่เกิน ๑๕๐ เมตร  สนามบินอาจไม่ต้องทำ
เครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวางก็ได้ 
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      (๓)  สิ่งกีดขวางนั้น มีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงในเวลากลางวัน
สนามบินอาจไม่ต้องทำเครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวางก็ได้ 
      (๔)  สิ่งกีดขวางนั้น เป็นประภาคารและการศึกษาทางด้านการบินแสดงให้เห็นว่า ไฟของ
ประภาคารนั้นมีความสว่างเพียงพอ  สนามบินอาจไม่ต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางก็ได้ 

  ข้อ ๘๗๓  ในกรณีมีสิ่งกีดขวางติดตรึงที่ยื่นเหนือพื้นผิวแนวระดับ  สนามบินต้องทำเครื่องหมายแสดง
สิ่งกีดขวาง และหากทางวิ่งนั้นมีการใช้งานในเวลากลางคืน  สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางด้วย เว้นแต่
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (๑)  สนามบินอาจไม่ทำเครื่องหมายและติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางก็ได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
            (ก)  สิ่งกีดขวางนั้นมีสิ่งกีดขวางติดตรึงอ่ืนบดบังอยู่ หรือ 
            (ข)  สำหรับพื้นที่ซึ่งถูกกีดขวางโดยวัตถุซึ่งไม่อาจเคลื่อนที่ได้  หรือภูมิประเทศที่เป็น
บริเวณกว้างและได้มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่า มีระยะห่างในแนวดิ่งที่ปลอดภัยภายใต้เส้นทางการบิน 
ที่กำหนดไว้ หรือ 
            (ค)  การศึกษาทางด้านการบินแสดงให้เห็นว่า สิ่งกีดขวางดังกล่าว มิได้มีนัยสำคัญต่อ 
การปฏิบัติการของอากาศยาน 
      (๒)  ในกรณีที่สิ่งกีดขวางนั้น มีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลาง
ประเภท A ในเวลากลางวัน และมีความสูงเหนือระดับพื้นดินโดยรอบไม่เกิน ๑๕๐ เมตร  สนามบินอาจไม่ทำ
เครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวางก็ได้ 
      (๓)  ในกรณีที่สิ่งกีดขวางนั้น มีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงในเวลา
กลางวัน  สนามบินอาจไม่ทำเครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวางก็ได้ 
      (๔)  ในกรณีที่สิ่งกีดขวางนั้น เป็นประภาคาร และการศึกษาทางด้านการบินแสดงให้เห็นว่า
ไฟของประภาคารนั้น มีความสว่างเพียงพอ  สนามบินอาจไม่ติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางก็ได้ 

  ข้อ ๘๗๔  สนามบินต้องทำเครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวาง สำหรับวัตถุติดตรึงที่ยื่นเหนือพื้นผิวป้องกัน 
สิ่งกีดขวาง และหากทางวิ่งนั้นมีการใช้งานในเวลากลางคืน  สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางด้วย 

  ข้อ ๘๗๕  หากมีวัตถุใด ๆ ที่อยู่ภายในพื้นผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง และการศึกษาทางด้านการบินแสดงให้
เห็นว่า วัตถุดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานได้  สนามบินต้องทำเครื่องหมาย หรือติดตั้งไฟแสดง
สิ่งกีดขวาง ทั้งนี้ ให้รวมไปถึงวัตถุที่อยู่ประชิดกับเส้นทางที่ใช้ในการบินแบบทัศนวิสัย เช่น ทางน้ำ หรือ      
ทางหลวงด้วย 

  ข้อ ๘๗๖  สายไฟสายเคเบิลและสายอ่ืน ๆ ซึ่งอยู่เหนือศีรษะที่พาดผ่านแม่น้ำ ทางน้ำ หุบเขา หรือทางหลวง  
สนามบินต้องทำเครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวาง รวมทั้งต้องทำเครื่องหมาย หรือติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่เสา
รองรับด้วย หากการศึกษาทางด้านการบินแสดงให้เห็นว่า สายไฟสายเคเบิลหรือสายอื่น ๆ ดังกล่าวอาจก่อให้ 
เกิดอันตรายต่ออากาศยานได้ 
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ข. วัตถุที่อยู่นอกขอบเขตตามแนวขวางของพ้ืนผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง 

  ข้อ ๘๗๗  สนามบินต้องดำเนินการให้มีการทำเครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวาง และติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวาง 
เว้นแต่สิ่งกีดขวางนั้น มีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงในเวลากลางวันแล้ว 

  ข้อ ๘๗๘  หากมีวัตถุใด ๆ ที่อยู่นอกพ้ืนผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง และการศึกษาทางด้านการบินแสดงให้เห็นว่า 
วัตถุดังกล่าว อาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานได้  สนามบินต้องดำเนินการจัดให้มีกระบวนการประสานงาน 
เพ่ือให้ทำเครื่องหมายหรือติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวาง ทั้งนี ้ให้รวมไปถึงวัตถทุี่อยู่ประชิดกับเส้นทางที่ใช้ในการบิน
แบบทัศนวิสัย เช่น ทางน้ำ หรือทางหลวงด้วย 

  ข้อ ๘๗๙  สายไฟสายเคเบิลและสายอ่ืน ๆ ซึ่งอยู่เหนือศีรษะทีพ่าดผ่านแม่น้ำ ทางน้ำ หุบเขา หรือทางหลวง  
สนามบินต้องดำเนินการจัดให้มีกระบวนการประสานงาน เพื่อให้ทำเครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวาง รวมทั้งต้อง
ทำเครื่องหมายหรือติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่เสารองรับด้วย หากการศึกษาทางด้านการบินแสดงให้เห็นว่า
สายไฟสายเคเบิลหรือสายอ่ืน ๆ ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานได้ 
 

๒.  การทำเครื่องหมาย หรือการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวาง 

  ข้อ ๘๘๐ วัตถุตามที่ระบุในหมวด ๕ ส่วนที่ ๒ เกี่ยวกับวัตถุที่ต้องมีการทำเครื่องหมายหรือติดตั้ง     
ไฟแสดงสิ่งกีดขวาง สนามบินต้องดำเนินการให้มีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำ ความเข้มแสง
ปานกลาง หรือความเข้มแสงสูง หรือติดตั้งไฟดังกล่าวร่วมกัน 

  ข้อ ๘๘๑  ไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำประเภท A ประเภท B ประเภท C ประเภท D และ
ประเภท E ไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท A ประเภท B และประเภท C และไฟแสดง
สิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงประเภท A และประเภท B ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในตารางที่ ๒๕ และภาคผนวก 
แนบท้าย ๑ 

  ข้อ ๘๘๒  จำนวนและการจัดเรียงไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำปานกลางหรือสูงที่ระดับต่าง ๆ นั้น 
ต้องสามารถบ่งชี้วัตถุดังกล่าวได้จากทุกมุมแอซิมัท ทั้งนี้ หากไฟแสดงสิ่งกีดขวางถูกบดบังโดยส่วนของวัตถุ
ดังกล่าว หรือวัตถุท่ีอยู่ประชิดกันไม่ว่าในทิศทางใดก็ตาม  สนามบินต้องดำเนินการให้มีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวาง 
เพิ่มเติมบนวัตถุที่อยู่ประชิดกัน หรือส่วนของวัตถุที่บดบังไฟนั้น ในลักษณะที่ยังคงความชัดเจนของรูปร่างปกติ
ของวัตถุที่มีการติดตั้งไฟ เว้นแต่ในกรณีไฟที่ถูกบดบังดังกล่าว มิได้มีผลต่อความชัดเจนของรูปร่างของวัตถุที่มี 
การติดตั้งไฟ  สนามบินอาจไม่ติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางเพ่ิมเติมก็ได้ 
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ตารางท่ี ๒๕  คุณลักษณะของไฟแสดงสิ่งกีดขวาง 
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ตารางท่ี ๒๖  การกระจายแสงสำหรับไฟแสดงสิ่งกีดขวางท่ีมีความเข้มแสงต่ำ 

 
 
  หมายเหตุ  ตารางข้างต้นนี้มิได้ระบุถึงการกระจายลำแสงแนวราบ (Horizontal Beam) ที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตามข้อ ๘๘๒ กำหนดให้การกระจายลำแสงต้องครอบคลุม ๓๖๐ องศา รอบสิ่งกีดขวาง ดังนั้น   
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว จำนวนของไฟแสดงสิ่งกีดขวางจะขึ้นอยู่กับการกระจายลำแสงแนวราบ
ของไฟแต่ละดวง รวมไปถึงรูปร่างของสิ่งกีดขวาง หากไฟที่ติดตั้งมีการกระจายลำแสงที่แคบ สนามบินต้อง
ติดตั้งไฟให้มีจำนวนมากขึ้น 
      (ก)  การกระจายแสงครอบคลุม ๓๖๐ องศา โดยรอบในแนวราบสำหรับไฟกะพริบ         
ค่าความเข้มแสงวัดจากความเข้มแสงประสิทธิภาพ (Effective Intensity) 
      (ข)  ทำมุมเงยระหว่าง ๒ ถึง ๑๐ องศา ในแนวดิ่งเทียบกับแนวราบ เมื่อโคมไฟอยู่ในแนวระดับ 
      (ค)  ทำมุมเงยระหว่าง ๒ ถึง ๒๐ องศา ในแนวดิ่งเทียบกับแนวราบ เมื่อโคมไฟอยู่ในแนวระดับ 
      (ง)  ความเข้มแสงสูงสุดควรอยู่ในตำแหน่งประมาณ ๒.๕ องศา ในแนวดิ่ง 
      (จ)  ความเข้มแสงสูงสุดควรอยู่ที่ตำแหน่งประมาณ ๑๗ องศา ในแนวดิ่ง 
      (ฉ)  การกระจายลำแสงหมายความว่า มุมระหว่างระนาบแนวนอน (Horizontal Plane)
และทิศทางใด ๆ ซึ่งความเข้มแสงมีค่าเกินกว่าที่ระบุไว้ในคอลัมน์ “ความเข้มแสง” 
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ตารางที่ ๒๗  การกระจายแสงสำหรับไฟแสดงสิ ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางและสูง                 
ตามความเข้มแสงเปรียบเทียบ (Benchmark Intensities) ในตารางท่ี ๒๕ 

 
 
  หมายเหตุ  ตารางข้างต้นนี้ มิได้ระบุถึงการกระจายลำแสงแนวราบ (Horizontal Beam) ที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตามข้อ ๘๘๒ กำหนดให้การกระจายลำแสงต้องครอบคลุมสามร้อยหกสิบองศารอบสิ่งกีดขวาง ดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว จำนวนของไฟแสดงสิ่งกีดขวางจะขึ้นอยู่กับการกระจายลำแสงแนวราบ
ของไฟแต่ละดวง รวมไปถึงรูปร่างของสิ่งกีดขวาง หากไฟที่ติดตั้งมีการกระจายลำแสงที่แคบ สนามบินต้อง
ติดตั้งไฟให้มีจำนวนมากขึ้น 
      (ก)  การกระจายลำแสงครอบคลุม ๓๖๐ องศา โดยรอบในแนวราบ ทั ้งนี้ ความเข้มแสง       
ทุกค่าถูกแสดงในหน่วยแคนเดลา (Candela) สำหรับไฟกะพริบค่าความเข้มแสงวัดจากความเข้มแสงประสิทธิภาพ 
(Effective Intensity) 
      (ข)  มุมเงยในแนวดิ่งเทียบกับแนวราบ เมื่อโคมไฟอยู่ในแนวระดับ 
      (ค)  การกระจายลำแสงหมายความว่า มุมระหว่างระนาบแนวนอน (Horizontal Plane) และ 
ทิศทางใด ๆ ซึ่งความเข้มแสงมีค่าเกินกว่าที่ระบุไว้ในคอลัมน์ “ความเข้มแสง” 
      สนามบินอาจจำเป็นต้องขยายการกระจายลำแสง ภายใต้การกำหนดค่าเฉพาะ และการศึกษา 
ทางด้านการบิน 
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ก. วัตถุเคลื่อนที่ได้ (Mobile Objects) 
 

เครื่องหมาย 

  ข้อ ๘๘๓  สนามบินต้องทำสีหรือติดธง สำหรับแสดงวัตถุเคลื่อนท่ีได้ทั้งหมด 
 

การทาสี 

  ข้อ ๘๘๔  ในการทำเครื่องหมายด้วยการทาสีบนวัตถุเคลื่อนที่ได้  ให้สนามบินใช้สีที่เด่นชัดเพียงสีเดียว
โดยต้องเป็นสีแดง หรือสีเขียวแกมเหลือง สำหรับยานพาหนะที่ใช้ในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน และสีเหลือง
สำหรับยานพาหนะที่ให้บริการทั่วไป 
 

การติดธง 

  ข้อ ๘๘๕  สนามบินต้องติดธงสำหรับแสดงวัตถุเคลื่อนที่ได้โดยรอบวัตถุบนยอดหรือรอบขอบที่สูงที่สุด
ของวัตถุนั้น ทั้งนี ้ธงที่ติดต้องไม่เพ่ิมภาวะอันตรายที่เกิดจากวัตถุที่ถูกติดตั้งด้วยธงนั้น 

  ข้อ ๘๘๖  ธงสำหรับแสดงวัตถุเคลื่อนที่ได้ตามข้อ ๘๘๕ ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๙ เมตร ในแต่ละด้าน   
และเป็นลายตารางหมากรุก โดยช่องของตารางต้องมีความกว้างแต่ละด้านไม่น้อยกว่า  ๐.๓ เมตร สีของ      
ลายตารางต้องตัดกันและตัดกับสีของพื้นหลังที่จะมองเห็นด้วย ทั้งนี้ ธงต้องใช้สีส้มและขาว หรือแดงและขาว             
เว้นแต่สีเหล่านี้จะกลมกลืนไปกับพื้นหลัง 
 

ไฟ 

  ข้อ ๘๘๗  สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำประเภท C บนยานพาหนะ และ
วัตถุซึ่งเคลื่อนที่ได้ใด ๆ แต่ไม่รวมถึงอากาศยาน 

  ข้อ ๘๘๘  ไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำประเภท C ที่ติดตั้งบนยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับ 
การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน หรือการรักษาความปลอดภัย ต้องเป็นไฟกะพริบสีน้ำเงิน สำหรับไฟที่ติดตั้งบน
ยานพาหนะอ่ืน ๆ ต้องเป็นไฟกะพริบสีเหลือง 

  ข้อ ๘๘๙  สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำประเภท D บนรถนำอากาศยาน 
(Follow-me Vehicles) 

  ข้อ ๘๙๐  สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำบนวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ได้อย่างจำกัด
เช่น สะพานเทียบเครื่องบิน โดยให้เป็นไฟนิ่งสีแดง และอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นไปตามคุณลักษณะของไฟแสดง
สิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำประเภท A ตามท่ีกำหนดไว้ในตารางที่ ๒๕ ทั้งนี้ ความเข้มของแสงต้องเพียงพอ
เพื่อให้เกิดความชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงความเข้มแสงของไฟที่อยู่บริเวณใกล้กันและระดับความส่องสว่าง
โดยทั่วไปที่จะมองเห็นไฟดังกล่าว 
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ข. วัตถุติดตรึง (Fixed Objects) 

เครื่องหมาย 

  ข้อ ๘๙๑  สนามบินต้องทำเครื่องหมายวัตถุติดตรึงท้ังหมด ด้วยการทาสี 
      หากไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้  สนามบินต้องติดตั้งวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมาย หรือธง 
บนหรือเหนือวัตถุดังกล่าว เว้นแต่วัตถุนั้น ๆ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพียงพอจากรูปร่าง ขนาด หรือสี
ซึ่งไมจ่ำเป็นต้องทำเครื่องหมาย 
 

การทาสี 

  ข้อ ๘๙๒  วัตถุที่มีตามความสูงและความกว้างเมื่อทำการฉายภาพวัตถุนั้น บนระนาบแนวดิ่งเท่ากับ
หรือมากกว่า ๔.๕ เมตร ทั้งสองด้าน และวัตถุนั้นมีพื้นผิวที่ต่อเนื่อง  สนามบินต้องทาสีวัตถุดังกล่าวเป็นลาย
ตารางหมากรุก ทั้งนี้ ลายตารางหมากรุกต้องประกอบด้วยสี ่เหลี ่ยมมุมฉากขนาดไม่น้อยกว่า  ๑.๕ เมตร        
แต่ไม่เกิน ๓ เมตร ในแต่ละด้าน โดยส่วนที่เป็นมุมให้ใช้สีที่เข้มกว่า สีของลายตารางหมากรุกต้องตัดกันและตัดกับ
สีของพื้นหลังด้วย สีที่ใช้ต้องใช้สีส้มและสีขาว หรือสีแดงและสีขาว เว้นแต่สีเหล่านี้จะกลมกลืนไปกับพื้นหลัง
ตามรูปที ่๔๕ 

  ข้อ ๘๙๓  สนามบินต้องทาสีวัตถุเป็นลายแถบสีสลับ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (๑)  วัตถุมีพ้ืนผิวที่ต่อเนื่องและมีด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าแนวนอนหรือแนวตั้ง ซึ่งมีขนาดใหญ่
เกินกว่า ๑.๕ เมตร และด้านอ่ืนไม่ว่าแนวนอนหรือแนวตั้ง มีขนาดน้อยกว่า ๔.๕ เมตร หรือ 
      (๒)  วัตถุที่ใช้ระบบเสาและคานที่มีด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าแนวตั้งหรือแนวนอนมีขนาดใหญ่
เกินกว่า ๑.๕ เมตร 
      แถบสีตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งฉากกับด้านที่ยาวที่สุดและมีความกว้างของแถบประมาณหนึ่งในเจ็ดส่วน 
ของด้านที่ยาวที่สุด หรือ ๓๐ เมตร แล้วแต่ว่าค่าใดน้อยกว่า สีของแถบต้องชัดเจนตัดกับพื้นหลังที่มองเห็น   
โดยใช้สีส้มและสีขาว หรือสีแดงและสีขาว เว้นแต่ว่าสีดังกล่าวไม่เด่นชัดเมื่อเทียบกับพ้ืนหลัง ทั้งนี้แถบสีบริเวณ
ส่วนปลายของวัตถุ ต้องใช้สีที่เข้มกว่าตามรูปที่ ๔๕ และรูปที ่๔๖ 
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รูปที ่๔๕  รูปแบบเครื่องหมายพ้ืนฐาน 

 
 

ตารางท่ี ๒๘  ความกว้างของแถบเครื่องหมาย 

 
  หมายเหตุ  ตารางที่ ๒๘ แสดงการคำนวณหาค่าความกว้างของแถบสีและเพื่อทำให้จำนวนของแถบสี
เป็นเลขค่ี ซึ่งจะทำให้ทั้งแถบบนและแถบล่างใช้สีที่เข้มกว่าได้ 

  ข้อ ๘๙๔  วัตถุท่ีมีตามความสูงและความกว้างเมื่อทำการฉายภาพวัตถุนั้น บนระนาบแนวดิ่งซึ่งทั้งสองด้าน 
ของวัตถุดังกล่าวมีขนาดน้อยกว่า ๑.๕ เมตร  สนามบินต้องทาวัตถุดังกล่าวด้วยสีที่เห็นได้เด่นชัดเพียงสีเดียว 
ทั้งนี ้ให้ใช้สีส้ม หรือสีแดง เว้นแต่สีเหล่านี้จะกลมกลืนไปกับพื้นหลัง 
      ในบางกรณีสนามบินอาจจำเป็นต้องใช้สีที่แตกต่างไปจากสีส้ม หรือสีแดง เพ่ือให้สีของวัตถุนั้น 
ตัดกับพ้ืนหลังและสามารถทำให้เห็นวัตถุได้ชัดเจนเพียงพอ 
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การติดธง 

  ข้อ ๘๙๕  สนามบินต้องติดธงสำหรับแสดงวัตถุติดตรึงโดยรอบวัตถุบนยอดหรือรอบขอบที่สูงที่สุดของ
วัตถุนั้น ในกรณีที่สนามบินใช้ธงสำหรับแสดงวัตถุที่ครอบคลุมบริเวณกว้าง  หรือกลุ่มของวัตถุที่อยู่ติด ๆ กัน
สนามบินต้องติดธงอย่างน้อยทุก ๆ ๑๕ เมตร ทั้งนี้ ธงที่ติดต้องไม่เพิ่มภาวะอันตรายที่เกิดจากวัตถุที่ถูกติด   
ด้วยธงนั้น 

  ข้อ ๘๙๖  ธงสำหรับแสดงวัตถุติดตรึงตามข้อ ๘๙๕ ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖ เมตร ในแต่ละด้าน 

  ข้อ ๘๙๗  ธงสำหรับแสดงวัตถุติดตรึงต้องเป็นสีส้ม หรือใช้การรวมกันของสามเหลี่ยมสองส่วนร่วมกัน
โดยส่วนหนึ่งเป็นสีส้ม และอีกส่วนหนึ่งเป็นสีขาว หรือส่วนหนึ่งเป็นสีแดงและอีกส่วนหนึ่งเป็นสีขาว เว้นแต่     
สีดังกล่าวกลมกลืนกับพ้ืนหลัง  สนามบินต้องใช้สีอ่ืนที่เห็นเด่นชัดแทน 
 

การติดตั้งวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมาย 

  ข้อ ๘๙๘  วัตถุท่ีใช้เป็นเครื่องหมายที่แสดงบนวัตถุหรืออยู่ประชิดกับวัตถุ ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อคงไว้ซึ่งความชัดเจนของรูปร่างปกติของวัตถุดังกล่าว และต้องสามารมองเห็นได้ใน 
สภาพอากาศปลอดโปร่งจากระยะทางอย่างน้อย ๑,๐๐๐ เมตร เมื่อมองวัตถุจากอากาศ และ ๓๐๐ เมตร เมื่อ
มองวัตถุจากพ้ืนดินในทุก ๆ ทิศทางท่ีอากาศยานจะเคลื่อนเข้าสู่วัตถุดังกล่าว 
      รูปทรงของวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีลักษณะเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่า  
จะไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดกับวัตถุที ่ใช้เป็นเครื ่องหมายอื ่น ที ่ใช้ในการสื ่อสารข้อมูลและต้องไม่เพ่ิม          
ภาวะอันตรายที่เกิดจากวัตถุที่แสดงด้วยเครื่องหมายดังกล่าว 

  ข้อ ๘๙๙  วัตถุท่ีใช้เป็นเครื่องหมายตามข้อ ๘๙๘ ต้องเป็นสีขาวสลับสีแดง หรือสีขาวสลับสีส้ม ทั้งนี้ สีที่ 
เลือกใช้ต้องตัดกับพื้นหลังที่มองเห็นด้วย 
 

ไฟ 

  ข้อ ๙๐๐  ในกรณีที่สนามบินติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางบนวัตถุไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำ
ปานกลางหรือสูงอย่างน้อยหนึ่งดวงหรือมากกว่านั้น  ต้องติดตั้งในตำแหน่งที่ใกล้กับยอดของวัตถุมากที่สุด 
เท่าท่ีจะทำได้ 
      วิธีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำ ปานกลาง และสูง ร่วมกันให้เป็นไปตาม 
ที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย ๕ 

  ข้อ ๙๐๑  ในกรณีท่ีเป็นปล่องไฟหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่คล้ายกัน ไฟดวงบนสุดต้องติดตั้งในระดับที่ต่ำกว่า 
ระดับยอดบนสุด ในระยะที่เพียงพอเพ่ือลดการเปรอะเปื้อนที่เกิดจากควัน ตามรูปที่ ๔๖ 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๗๖ 

รูปที ่๔๖  ตัวอย่างการทำเครื่องหมายและการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางบนสิ่งก่อสร้างหรือเสาสูง 
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  ข้อ ๙๐๒  ในกรณีท่ีมีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงสำหรับใช้ในเวลากลางวันบนหอสูง 
หรือเสาอากาศที่มีส่วนประกอบเพิ่มเติม เช่น สายล่อฟ้า หรือเสาอากาศที่สูงเกินกว่า ๑๒ เมตร ซึ่งทำให้       
ไม่สามารถติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงบนยอดของส่วนประกอบนั้นได้  สนามบินต้องติดตั้ง  
ไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูง ในจุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และหากทำได้ให้ติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวาง
ที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท A บนยอดแทน 

  ข้อ ๙๐๓  ในกรณีที่ต้องติดตั้งไฟแสดงวัตถุที่ครอบคลุมบริเวณกว้าง หรือกลุ่มของวัตถุที่อยู่ติด ๆ กัน
ซึ่งวัตถุดังกล่าวมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ยื่นเข้าไปในพ้ืนผิวจำกัดสิ่งกีดขวางในแนวระดับ หรืออยู่ภายนอกพ้ืนผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง 
การติดตั้งไฟที่ยอดวัตถุ ต้องจัดวางในลักษณะที่แสดงให้เห็นจุด หรือขอบของวัตถุที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับพ้ืนผิว
จำกัดสิ่งกีดขวาง หรือระดับเหนือพื้นดิน และสามารถแสดงความชัดเจนของรูปร่างปกติและขอบเขตของวัตถุ
ดังกล่าว 
      (๒)  ยื่นเข้าไปในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศที่ลาดเอียง การติดตั้งไฟที่ยอดวัตถุต้องจัดวาง 
ในลักษณะที่แสดงให้เห็นจุด หรือขอบของวัตถุที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับพ้ืนผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง และสามารถแสดง
ความชัดเจนของรูปร่างปกติ และขอบเขตของวัตถุดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หากขอบของวัตถุตั้งแต่สองขอบขึ้นไปมี
ความสูงเท่ากัน  สนามบินต้องติดตั้งไฟบนขอบที่ใกล้กับพ้ืนที่สำหรับการบินลงมากท่ีสุดด้วย 

  ข้อ ๙๐๔  ในกรณีที่พ้ืนผิวจำกัดสิ่งกีดขวาง มีความลาดเอียงและจุดที่สูงที่สุดเหนือพ้ืนผิวดังกล่าว มิใช่
จุดที่สูงที่สุดของวัตถ ุ สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางเพ่ิมเติม บนจุดที่สูงที่สุดของวัตถุนั้นด้วย 

  ข้อ ๙๐๕  ในกรณีที่ติดตั้งไฟ เพ่ือแสดงความชัดเจนของรูปร่างปกติของวัตถุ ที่ครอบคลุมบริเวณกวา้ง
หรือกลุ่มของวัตถุที่อยู่ติด ๆ กัน  สนามบินต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  หากใช้ไฟที่มีความเข้มแสงต่ำ การติดตั้งไฟต้องเว้นระยะห่างตามแนวยาวไม่เกิน ๔๕ เมตร 
      (๒)  หากใช้ไฟที่มีความเข้มแสงปานกลาง การติดตั้งไฟต้องเว้นระยะห่างตามยาวไม่เกิน ๙๐๐ เมตร 

  ข้อ ๙๐๖  ไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงประเภท A และไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสง
ปานกลางประเภท A และประเภท B ซ่ึงติดตัง้บนวตัถุต้องกะพริบพร้อมกัน 

  ข้อ ๙๐๗  มุมสำหรับติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงประเภท A ต้องเป็นไปตามที่กำหนด
ไว้ในตารางที ่๓๐ 
      การติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูง  ซึ่งใช้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
สนามบินต้องมั่นใจว่า แสงจากไฟจะไม่ทำให้นักบินมีอาการตาพร่ามัว 
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  ข้อ ๙๐๘  ในกรณีที่การใช้ไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงประเภท A หรือไฟแสดงสิ่งกีดขวาง 
ที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท A ในเวลากลางคืน อาจทำให้นักบินที่ปฏิบัติการบินอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สนามบิน (ภายในรัศมีประมาณ ๑๐,๐๐๐ เมตร) เกิดอาการตาพร่ามัว หรือก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญ
ด้านสภาพแวดล้อม  สนามบินต้องดำเนินการจัดให้มีระบบไฟแสดงสิ่งกีดขวางแบบคู่ โดยระบบดังกล่าวต้อง
ประกอบด้วยไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงประเภท A หรือไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลาง 
ประเภท A ตามความเหมาะสม สำหรับใช้งานในเวลากลางวันและช่วงเวลาพลบค่ำ และไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มี
ความเข้มแสงปานกลางประเภท B หรือประเภท C สำหรับใช้งานในเวลากลางคืน 
 

ไฟแสดงวัตถุที่มีความสูงน้อยกว่า ๔๕ เมตร เหนือระดับพื้นดิน 

  ข้อ ๙๐๙  วัตถุที่ครอบคลุมบริเวณไม่กว้างนัก และมีความสูงเหนือพื้นดินโดยรอบน้อยกว่า ๔๕ เมตร 
สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวาง ที่มีความเข้มแสงต่ำประเภท A หรือประเภท B 

  ข้อ ๙๑๐  ในกรณีที่การติดตั ้งไฟแสดงสิ ่งกีดขวาง ที ่ม ีความเข้มแสงต่ำประเภท A หรือประเภท B                 
อาจไม่เพียงพอ หรือจำเป็นต้องมีการเตือนล่วงหน้าเป็นพิเศษ  สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสง
ปานกลาง หรือสูง 

  ข้อ ๙๑๑  ในการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางประเภท B สนามบินต้องติดตั้งไฟที่มีความเข้มแสงต่ำ
ประเภท B ประเภทเดียว หรือติดตั้งร่วมกับไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท B โดยให้
สอดคล้องกับข้อ ๙๑๒ 

  ข้อ ๙๑๒  วัตถุท่ีครอบคลุมบริเวณกว้าง สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลาง 
ประเภท A ประเภท B หรือประเภท C ทั้งนี้ ต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท A 
และประเภท C ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียว ส่วนไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลาง 
ประเภท B อาจติดตั้งเพียงประเภทเดียว หรือติดตั้งร่วมกับไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำประเภท B ก็ได้ 
       กลุ่มของอาคารให้ถือว่า เป็นวัตถุท่ีครอบคลุมบริเวณกว้างตามความในวรรคหนึ่ง 
 

ไฟแสดงวัตถุที่มีความสูงตั้งแต่ ๔๕ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๕๐ เมตร จากระดับพื้นดิน 

  ข้อ ๙๑๓  สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท A ประเภท B 
หรือประเภท C ทั้งนี้ ต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท A และประเภท C 
ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียว ส่วนไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท B   
อาจติดตั้งเพียงประเภทเดียว หรือติดตั้งร่วมกับไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำประเภท B ก็ได้ 
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  ข้อ ๙๑๔  วัตถุที่ติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท A และยอดของวัตถุ
ดังกล่าวนั้น สูงเกิน ๑๐๕ เมตร เหนือระดับพื้นดินโดยรอบ หรือเหนือระดับความสูงของยอดอาคารที่อยู่
ใกล้เคียง (หากวัตถุที่ต้องทำเครื่องหมายแสดงนั้นล้อมรอบด้วยอาคาร)  สนามบินต้องติดตั้งไฟเพิ่มเติมที่ระดับ
กึ่งกลาง โดยไฟดังกล่าวต้องมีระยะห่างที่เท่ากันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ระหว่างไฟที่ติดตั้งบนยอดและระดับ
พ้ืนดิน หรอืระดับของยอดอาคารที่อยู่ใกล้เคียงตามความเหมาะสม ทั้งนี ้ระยะห่างต้องไม่เกิน ๑๐๕ เมตร 

  ข้อ ๙๑๕  วัตถุที่ติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท B และยอดของวัตถุ
ดังกล่าวนั้น สูงเกิน ๔๕ เมตร เหนือระดับพื้นดินโดยรอบ หรือเหนือระดับความสูงของยอดอาคารที่อยู่ใกล้เคียง 
(หากวัตถุที่ต้องทำเครื่องหมายแสดงนั้นล้อมรอบด้วยอาคาร) สนามบินต้องติดตั้งไฟเพิ่มเติมที่ระดับ กึ่งกลาง  
โดยไฟกึ่งกลางดังกล่าวต้องเป็นไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำประเภท B และไฟแสดงสิ ่งกีดขวาง          
ที ่ม ีความเข้มแสงปานกลางประเภท B สลับกัน และต้องมีระยะห่างของไฟเป็นระยะที ่เท่ากันที ่สุด              
เท่าที่จะเป็นไปได้ ระหว่างไฟที่ติดตั้งบนยอด และระดับพื้นดิน หรือระดับของยอดอาคารที่อยู่ใกล้เคียง       
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ระยะห่างต้องไม่เกิน ๕๒ เมตร 

  ข้อ ๙๑๖  วัตถุที่ติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท C และยอดของวัตถุ
ดังกล่าวนั้น สูงเกิน ๔๕ เมตร เหนือระดับพื้นดินโดยรอบ หรือเหนือระดับความสูงของยอดอาคารที่อยู่ใกล้เคียง 
(หากวัตถุที่ต้องทำเครื่องหมายแสดงนั้นล้อมรอบด้วยอาคาร) สนามบินต้องติ ดตั้งไฟเพิ่มเติมที่ระดับกึ่งกลาง 
โดยไฟดังกล่าวต้องมีระยะท่ีเท่ากันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ระหว่างไฟที่ติดตั้งบนยอดและระดับพ้ืนดินหรือระดับ
ของยอดอาคารที่อยู่ใกล้เคียงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ระยะห่างต้องไม่เกิน ๕๒ เมตร 

  ข้อ ๙๑๗  สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงประเภท A โดยให้มีระยะห่าง   
ที่เท่ากันไม่เกิน ๑๐๕ เมตร ระหว่างระดับพื้นดินและไฟที่ติดตั้งบนยอดตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙๐๐ เว้นแต่ใน
กรณีที่วัตถุที ่จะแสดงเครื่องหมายนั้น ล้อมรอบด้วยอาคาร การกำหนดจำนวนระดับของการติดตั้งไฟ อาจใช้      
ค่าระดับความสูงของยอดอาคารแทนระดับพื้นดินในการคำนวณก็ได้ ไฟแสดงวัตถุที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เมตร    
ขึ้นไปจากระดับพื้นดิน 

  ข้อ ๙๑๘  วัตถุที่มีความสูงเหนือระดับของพื้นดินโดยรอบเกิน ๑๕๐ เมตร และการศึกษาทางด้าน  
การบินพบว่า จำเป็นต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวาง เพ่ือทำให้เห็นวัตถุในเวลากลางวันให้สนามบินดำเนินการให้
มีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงประเภท A 

  ข้อ ๙๑๙  ในการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงประเภท A ตามข้อ ๙๑๘ ต้องติดตั้งให้มี
ระยะห่างที่เท่ากันไม่เกิน ๑๐๕ เมตร ระหว่างระดับพื้นดินและไฟที่ติดตั้งบนยอดตามที่ระบุไว้ในข้อ  ๙๐๐     
เว้นแต่ในกรณีที่วัตถุที่จะแสดงเครื่องหมายนั้น ล้อมรอบด้วยอาคาร การกำหนดจำนวนระดับของการติดตั้งไฟ
อาจใช้ค่าระดับความสูงของยอดอาคารแทนระดับพื้นดินในการคำนวณได้ 
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  ข้อ ๙๒๐  ในกรณีท่ีการใช้ไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงประเภท A ในเวลากลางคืน อาจทำให้ 
นักบินที่ปฏิบัติการบินอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสนามบิน (ภายในรัศมีประมาณ ๑๐,๐๐๐ เมตร) เกิดอาการตาพร่ามัว 
หรือก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญด้านสภาพแวดล้อม  สนามบินต้องดำเนินการให้มีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวาง 
ที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท C เพียงประเภทเดียว แต่หากต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสง 
ปานกลางประเภท B อาจติดตั้งเพียงประเภทเดียว หรือติดตั้งร่วมกับไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำ
ประเภท B ก็ได้ 

  ข้อ ๙๒๑  วัตถุท่ีติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท A สนามบินต้องติดตั้งไฟ
เพ่ิมเติมที่ระดับกึ่งกลาง โดยระยะห่างของไฟดังกล่าวต้องมีระยะที่เท่ากันที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระหว่างไฟที่ติดตั้ง
บนยอด และระดับพ้ืนดิน หรือระดับของยอดอาคารที่อยู่ใกล้เคียงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ระยะห่างต้องไม่เกิน 
๑๐๕ เมตร 

   ข้อ ๙๒๒  วัตถุท่ีติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท B  สนามบินต้องติดตั้งไฟ 
เพิ่มเติมที่ระดับกึ่งกลาง โดยไฟกึ่งกลางดังกล่าว ต้องเป็นไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำประเภท B 
และไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท B สลับกัน และระยะห่างของไฟต้องมีระยะ         
ที ่เท่ากันที ่ส ุดเท่าที ่จะทำได้ ระหว่างไฟที ่ต ิดตั ้งบนยอด และระดับพื ้นดิน หรือระดับของยอดอาคาร                
ที่อยู่ใกล้เคียงตามความเหมาะสม ทั้งนี ้ระยะห่างต้องไม่เกิน ๕๒ เมตร 

  ข้อ ๙๒๓  วัตถุท่ีติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท C สนามบินต้องติดตั้งไฟ
เพิ่มเติมที่ระดับกึ่งกลาง โดยระยะห่างของไฟดังกล่าว ต้องมีระยะที่เท่ากันที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระหว่างไฟ        
ที่ติดตั้งบนยอด และระดับพื้นดิน หรือระดับของยอดอาคารที่อยู่ใกล้เคียงตามความเหมาะสม ทั้งนี้  ระยะห่าง
ต้องไม่เกิน ๕๒ เมตร 
 

ค. กังหันลม (Wind Turbines) 

  ข้อ ๙๒๔  ในกรณีท่ีกังหันลมเป็นสิ่งกีดขวาง  สนามบินต้องทำเครื่องหมายหรือติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวาง 

  ข้อ ๙๒๕  นอกจากการดำเนินการตามข้อ ๙๒๔ แล้วในกรณีท่ีสำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็น  สนามบิน 
ต้องติดตั้งไฟหรือเครื่องหมายเพ่ิมเติมสำหรับกังหันลมด้วย 
 

เครื่องหมาย 

  ข้อ ๙๒๖  ใบพัด (Rotor Blades) ห้องเครื่อง (Nacelle) และส่วนบนสองในสามส่วนของเสากังหันลม
ต้องทำสีขาว เว้นแต่การศึกษาทางด้านการบินจะกำหนดให้ทำเป็นอย่างอ่ืน 
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ไฟ 

  ข้อ ๙๒๗  หากจำเป็นต้องมีการติดตั้งไฟในกรณีที่เป็นทุ่งกังหันลม กล่าวคือกลุ่มของกังหันลมตั้งแต่   
๒ ต้นขึ้นไป ให้ถือว่าทุ่งกังหันลมเป็นวัตถุท่ีครอบคลุมบริเวณกว้างและต้องติดตั้งไฟ ดังนี้ 
      (๑)  เพ่ือกำหนดขอบเขตของทุ่งกังหันลม 
      (๒)  ระยะห่างที่มากที่สุดของไฟแต่ละดวง ตลอดแนวขอบของพื้นที่ทุ่งกังหันลมให้เป็นไป
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙๐๕ เว้นแต่สนามบินได้ทำการประเมินที่แสดงให้เห็นว่า สามารถใช้ระยะห่างที่มากกว่าได้ 
      (๓)  หากมีการใช้ไฟกะพริบ ไฟทุกดวงต้องกะพริบพร้อมกัน 
      (๔)  หากกังหันลมใดที่อยู่ภายในทุ่งกังหันลมมีความสูงมากกว่ากังหันลมต้นอื่นอย่างมี
นัยสำคัญ  สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางบนกังหันลมต้นนั้น ไม่ว่าจะตั้งอยู่บริเวณใดก็ตาม 
      (๕)  ณ ตำแหน่งของการติดตั้งไฟตามข้อ (๑) (๒) และ (๔) ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด
ดังต่อไปนี้ 
            (ก)  สำหรับกังหันลมที่มีความสูงน้อยกว่า ๑๕๐ เมตร (ความสูงดุมยึดใบพัดรวมกับ
ความสูงของใบพัดในแนวดิ่ง) สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางบนห้องเครื่อง 
            (ข)  สำหรับกังหันลมที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เมตร ถึง ๓๑๕ เมตร สนามบินต้องติดตั้ง
ไฟแสดงสิ ่งกีดขวางที ่มีความเข้มแสงปานกลางบนห้องเครื่อง และต้องติดตั ้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางดวงที ่สอง        
เพ่ือสับเปลี่ยนในกรณีที่ไฟอีกดวงซึ่งใช้งานอยู่ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ ในการติดตั้งไฟนั้น สนามบินต้องแน่ใจว่า
แสงจากไฟแต่ละดวงจะไม่ถูกบดบังด้วยไฟอีกดวงหนึ่ง และ 
            (ค)  สำหรับกังหันลมที่ความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เมตร ถึง ๓๑๕ เมตร สนามบินต้องติดตั้ง
ไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำประเภท E อย่างน้อย ๓ ดวง ที่บริเวณก่ึงกลางระหว่างระดับพ้ืนดินและ
ห้องเครื่อง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘๘๒ เว้นแต่หากการศึกษาทางด้านการบินแสดงให้เห็นว่า การใช้ไฟแสดง    
สิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงต่ำประเภท E นั้น ไม่เหมาะสม  สนามบินอาจใช้ไฟแสดงสิ่งกีดขวาง ที่มีความเข้มแสงต่ำ
ประเภท A หรือประเภท B แทนได้ 
      ความใน (๕) มิได้รวมถึงกังหันลมที่มีความสูงมากกว่า  ๓๑๕ เมตร ซึ ่งสนามบินอาจ        
ทำเครื่องหมายและติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางเพ่ิมเติม ตามท่ีกำหนดโดยการศึกษาทางด้านการบินได้ 

ข้อ ๙๒๘  สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางสำหรับห้องเครื่องของกังหันลมในลักษณะที่ให้
อากาศยานที่กำลังบินเข้าหากังหันลมจากทิศทางใด ๆ ก็ตาม สามารถมองเห็นได้โดยไม่ถูกบดบัง 

  ข้อ ๙๒๙  หากมีความจำเป็นต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวาง ในกรณีที่มีกังหันลมเพียงต้นเดียว หรือเป็น
แนวสั้น ๆ (Short Line)  การติดตั้งไฟดังกล่าวต้องสอดคล้องกับข้อ ๙๒๗ (๕) หรือตามท่ีกำหนดโดยการศึกษา
ทางด้านการบิน 
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ง. สายไฟ สายเคเบิล และสายอ่ืน ๆ ซึ่งอยู่เหนือศีรษะและเสาสำหรับรองรับ 
 

เครื่องหมาย 

  ข้อ ๙๓๐  สนามบินต้องติดตั้งวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมาย สำหรับสายไฟ สายเคเบิล และสายอื่น ๆ และ
ต้องทาสีเสาสำหรับรองรับสายดังกล่าวด้วย 
 

การทาสี 

  ข้อ ๙๓๑  เสาสำหรับรองรับสายไฟ สายเคเบิล และสายอื่น ๆ ซึ่งอยู่เหนือศีรษะต้องทำเครื่องหมาย 
โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘๙๑ ถึงข้อ ๘๙๔ ทั้งนี้ สนามบินอาจไม่ทำเครื่องหมายบนเสาสำหรับรองรับ 
สายดังกล่าวนั้นได ้หากมีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงสำหรับส่องสว่างในเวลากลางวัน 
 

การติดตั้งวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมาย 

  ข้อ ๙๓๒  วัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายที่แสดงบนวัตถุ หรืออยู่ประชิดกับวัตถุ ต้องอยู่ในตำแหน่งที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพ่ือคงไว้ซึ่งความชัดเจนของรูปร่างปกติของวัตถุดังกล่าว และต้องสามารถมองเห็นได้ 
ในสภาพอากาศปลอดโปร่งจากระยะทางอย่างน้อย ๑,๐๐๐ เมตร เมื่อมองวัตถุจากอากาศ และ ๓๐๐ เมตร 
เมื่อมองวัตถุจากพ้ืนดินในทุก ๆ ทิศทางท่ีอากาศยานจะเคลื่อนเข้าสู่วัตถุดังกล่าว 
      รูปทรงของวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะเฉพาะเพ่ือให้มั่นใจว่า จะไม่ 
ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดกับวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายอื่น ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล และต้องไม่เพิ่มภาวะอันตราย  
ที่เกิดจากวัตถุที่แสดงด้วยเครื่องหมายดังกล่าว 

  ข้อ ๙๓๓  วัตถุท่ีใช้เป็นเครื่องหมายที่แสดงบนสายไฟ สายเคเบิล และสายอ่ืน ๆ ซึ่งอยู่เหนือศีรษะ ต้องมี 
ลักษณะเป็นทรงกลม และมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร 

  ข้อ ๙๓๔  ระยะห่างระหว่างวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายท่ีอยู่ติดกัน หรือระหว่างวัตถุท่ีใช้เป็นเครื่องหมาย
และเสาสำหรับรองรับสายไฟ สายเคเบิล และสายอื่น ๆ ต้องมีระยะที่เหมาะสมกับเส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุ 
ที่ใช้เป็นเครื่องหมายดังกล่าว แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตามต้องมีระยะห่างไม่เกินระยะ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ๓๐ เมตร ในกรณีที่วัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร และ
ระยะห่างจะเพ่ิมข้ึนไปตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายจนถึงตาม (๒) 
      (๒)  ๓๕ เมตร ในกรณีที่วัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐ เซนติเมตร และ
ระยะห่างจะเพ่ิมข้ึนไปอีกจนถึงค่าสูงสุดตาม (๓) 
      (๓)  ๔๐ เมตร ในกรณีที ่ว ัตถุที ่ใช้เป็นเครื ่องหมายมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย ๑๓๐  
เซนติเมตร 
      ในกรณีที่มีสายไฟ สายเคเบิล และสายอื่น ๆ หลายสาย  สนามบินต้องติดตั้งวัตถุที่ใช้เป็น
เครื่องหมายให้อยู่ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับของสายที่อยู่สูงที่สุด 



 
            คู่มือกองทัพอากาศ เรื่อง หลักเกณฑม์าตรฐานสนามบิน                                                   AFM 03 - 014 

แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๘๓ 

  ข้อ ๙๓๕  สนามบินต้องติดตั้งวัตถุท่ีใช้เป็นเครื่องหมาย โดยใช้สีสลับกันระหว่างสีขาวและสีแดง หรือสีขาว 
และสีส้ม ทั้งนี ้สีที่เลือกใช้ต้องตัดกับพ้ืนหลังที่มองเห็นด้วย 

  ข้อ ๙๓๖  หากปรากฏว่า สนามบินต้องทำเครื่องหมายบนสายไฟ สายเคเบิล และสายอื่น ๆ ที่อยู่เหนือ
ศีรษะ แต่ในทางปฏิบัติ สนามบินไม่สามารถติดตั้งวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายบนสายไฟ สายเคเบิล และสายอื่น ๆ
นั้นได ้สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงประเภท B บนเสาสำหรับรองรับแทน 
 

ไฟ 

  ข้อ ๙๓๗  เสาสำหรับรองรับสายไฟ สายเคเบิล และสายอื่น ๆ ซึ่งอยู่เหนือศีรษะ  สนามบินต้องติดตั้ง
ไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงประเภท B เพื่อใช้แสดงให้เห็นว่า มีเสาสำหรับรองรับดังกล่าวในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  การศึกษาทางด้านการบินแสดงให้เห็นว่า ไฟดังกล่าวมีความจำเป็นในการแสดงให้รู้ว่า
มีสายไฟ สายเคเบิล และสายอื่น ๆ อยู่ 
      (๒)  ในทางปฏิบัติ สนามบินไม่สามารถติดตั้งวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายบนสายไฟ สายเคเบิล 
และสายอื่น ๆ ได ้

  ข้อ ๙๓๘  ในกรณีที่มีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงประเภท B ไฟดังกล่าวต้องอยู่
ในตำแหน่งซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  บริเวณยอดของเสาอากาศ 
      (๒)  ที่ระดับต่ำที่สุดของสายไฟ หรือสายเคเบิลที่หย่อนลงมา 
      (๓)  บริเวณก่ึงกลางระหว่างระดับตาม (๑) และ (๒) 
      ในบางกรณีสนามบินอาจจำเป็นต้องติดตั้งไฟนอกตัวเสาสำหรับรองรับสายไฟ สายเคเบิล
และสายอื่น ๆ 

  ข้อ ๙๓๙  ไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงประเภท B ที่ใช้แสดงให้เห็นว่า มีเสาสำหรับรองรับ
สายไฟ สายเคเบิล และสายอื่น ๆ ซึ่งอยู่เหนือศีรษะ ต้องกะพริบต่อเนื่องกันโดยเริ่มจากไฟดวงกลางต่อด้วย   
ไฟบนยอดเสา และสุดท้ายคือ ไฟดวงล่าง โดยช่วงเวลาระหว่างการกะพริบของไฟแต่ละดวง (Flash Interval) 
ให้เป็นไปตามอัตราส่วนโดยประมาณตามตารางท่ี ๒๙ 
      ในการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงตามวรรคหนึ่ง ซึ่งใช้ทั้งในเวลากลางวัน
และกลางคืน  สนามบินต้องมั่นใจว่า แสงจากไฟดังกล่าวจะไม่ทำให้นักบินมีอาการตาพร่ามัว 
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ตารางท่ี ๒๙  ช่วงเวลาระหว่างการกะพริบของไฟแสดงสิ่งกีดขวางแต่ละดวง 

 
 

  ข้อ ๙๔๐  ในกรณีท่ีการใช้ไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงประเภท B ในเวลากลางคืนอาจทำให้ 
นักบินที่ปฏิบัติการบินอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสนามบิน (ภายในรัศมีประมาณ ๑๐,๐๐๐ เมตร) เกิดอาการตาพร่ามัว 
หรือก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญด้านสภาพแวดล้อม  สนามบินต้องดำเนินการจัดให้มีระบบไฟแสดงสิ่งกีดขวาง 
แบบคู่ โดยระบบดังกล่าวต้องประกอบด้วยไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงประเภท B สำหรับใช้งาน   
ในเวลากลางวันและช่วงเวลาพลบค่ำ และไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางประเภท B สำหรับ   
ใช้งานในเวลากลางคืนกรณีที่มีการใช้ไฟที่มีความเข้มแสงปานกลาง สนามบินต้องติดตั้งไฟดังกล่าวในระดับ
เดียวกันกับไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงประเภท B 

  ข้อ ๙๔๑  มุมในการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงประเภท B ต้องเป็นไปตามที่กำหนด
ไว้ในตารางที ่๓๐ 
 

ตารางท่ี ๓๐  มุมในการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูง 
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ส่วนที่ ๓ 
เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย สำหรับแสดงพื้นที่จำกัดการใช้งาน 

 

๑.  การปิดทางวิ่งและทางขับหรือพ้ืนที่บางส่วนของทางวิ่งและทางขับ 

  ข้อ ๙๔๒  สนามบินต้องทำเครื่องหมายปิดบนทางวิ่ง หรือทางขับ หรือพื้นที่บางส่วนของทางวิ่ง หรือ
ทางขับ ที่ปิดไม่ให้อากาศยานทุกลำใช้งานเป็นการถาวร 

  ข้อ ๙๔๓  ในกรณีที่มีการปิดทางวิ่ง หรือทางขับ หรือพ้ืนที่บางส่วนของทางวิ่ง หรือทางขับไม่ให้ใช้งาน
เป็นการชั่วคราว  สนามบินต้องทำเครื่องหมายปิดและต้องแจ้งหน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศทราบ เว้นแต่ 
เป็นการปิดพื้นท่ีเป็นระยะเวลาอันสั้น และหน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศได้แจ้งเตือนให้ทราบถึงการปิด
พ้ืนที่นั้น รวมทั้งมกีารทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อ่ืนที่เพียงพอแล้ว 

  ข้อ ๙๔๔  ในการปิดทางวิ่ง  สนามบินต้องทำเครื่องหมายปิดแสดงไว้บริเวณปลายสุดของทางวิ่งแต่ละด้าน 
หรือส่วนของทางวิ่งที่ปิดไม่ให้ใช้งานนั้น เพื่อแสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวปิดการใช้งานและมีเครื่องหมายปิดเพิ่มเติม
โดยเว้นระยะห่างระหว่างเครื่องหมายไม่เกิน ๓๐๐ เมตร 
      ในการปิดทางขับ  สนามบินต้องทำเครื่องหมายปิดแสดงไว้บริเวณปลายสุดทางขับแต่ละด้าน 
หรือส่วนของทางขับที่ปิดไม่ให้ใช้งานเป็นอย่างน้อย 

  ข้อ ๙๔๕  เครื่องหมายปิดตามข้อ ๙๔๒ ต้องมีรูปแบบและสัดส่วนตามท่ีกำหนดไว้ในรูปที่ ๔๗ โดยให้มี 
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  เครื่องหมายปิดบนทางวิ่งต้องเป็นสีขาว โดยให้เป็นไปตามรูป ก) 
      (๒)  เครื่องหมายปิดบนทางขับต้องเป็นสีเหลือง โดยให้เป็นไปตามรูป ข) 

  ข้อ ๙๔๖  ในกรณีการปิดพื้นที่ไม่ให้ใช้งานเป็นการชั่วคราว  สนามบินอาจใช้เครื่องกั้นที่แตกหักง่าย
หรือเครื่องหมายที่ใช้วัสดุอื ่น นอกจากการทาสีหรือใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสม รวมถึงการใช้เครื่องหมาย
กากบาทยกระดับที่สะท้อนแสง เพ่ือระบุพ้ืนที่ที่ปิดไม่ให้ใช้งานนั้นก็ได้ 

  ข้อ ๙๔๗  ในกรณีที่ทางวิ่ง ทางขับ หรือส่วนของทางวิ่ง หรือทางขับ ปิดไม่ให้ใช้งานเป็นการถาวร
สนามบินต้องดำเนินการลบเครื่องหมายปกติของทางวิ่งและทางขับนั้นออกทั้งหมด 

  ข้อ ๙๔๘  สนามบินต้องปิดไฟบนทางวิ่ง ทางขับ หรือส่วนของทางวิ่ง หรือทางขับ ที่ปิดนั้น เว้นแต่        
มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษา 

  ข้อ ๙๔๙  นอกจากการทำเครื่องหมายปิดแล้ว ในกรณีท่ีทางวิ่ง ทางขับ หรือส่วนของทางวิ่ง หรือทางขับ 
ที่ปิดไม่ให้ใช้งานนั้น มีทางวิ่ง หรือทางขับที่สามารถใช้งานได้ตัดผ่าน และมกีารใช้งานในเวลากลางคืน  สนามบิน 
ต้องติดตั้งไฟแสดงพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้ (Unserviceability Light) โดยติดตั้งขวางทางเข้าของพื้นที่ที่ปิด
ไม่ให้ใช้งานนั้น โดยเว้นระยะห่างจากจุดเริ่มต้นของพื้นที่ที่ปิดนั้น ไม่เกิน ๓ เมตร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียด 
ที่กำหนดไว้ในข้อ ๙๖๑ 
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รูปที ่๔๗  การทำเครื่องหมายปิดบนทางว่ิงและทางขับ 
 

 
ก)       ข) 

๒.  พื้นผิวที่ไม่สามารถรับน้ำหนักได ้

  ข้อ ๙๕๐  ในกรณีที่ไหล่ของทางขับ ลานกลับลำบนทางวิ่ง ลานหยุดคอย และลานจอดอากาศยาน
รวมถึงบริเวณพ้ืนผิวที่ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ (Non-load-bearing Surface) อ่ืน ๆ ไม่อาจแยกความแตกต่าง
ออกจากพ้ืนผิวที่สามารถรับน้ำหนักได้โดยทันที และหากมีการใช้งานพ้ืนที่ดังกล่าว โดยอากาศยานอาจส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่ออากาศยานนั้น  สนามบินต้องทำเครื่องหมายเส้นขอบทางขับ สำหรับแสดงขอบเขต
ระหว่างพื้นที่ดังกล่าวกับพื้นผิวที่สามารถรับน้ำหนักได้ ทั้งนี้ รายละเอียดของเครื่องหมายขอบทางวิ่งให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดไว้ในหมวด ๕ ส่วนที่ ๑ เกี่ยวกับเครื่องหมายเส้นขอบทางวิ่ง 

  ข้อ ๙๕๑  ณ ตำแหน่งจุดตัดบนทางขับและบริเวณอ่ืนซึ่งอาจเกิดความสับสนระหว่างเครื่องหมายเส้นขอบ 
และเครื่องหมายเส้นกึ่งกลาง จากการเลี้ยวของอากาศยานหรือบริเวณที่นักบินอาจไม่แน่ใจว่าด้านใดของ
เครื่องหมายขอบที่เป็นพื้นผิวที่ไม่สามารถรับน้ำหนักได้  สนามบินต้องจัดให้มีเครื่องหมายเส้นตัดขวางเพิ่มเติม
จากเครื่องหมายเส้นขอบทาง ขับทั้งนี้ ตามรูปที ่๔๘ 

  ข้อ ๙๕๒  เครื่องหมายเส้นขอบทางขับ ต้องอยู่บริเวณแนวขอบของผิวพ้ืนจราจรที่สามารถรับน้ำหนักได้ 
โดยให้ขอบนอกของเส้นขอบทางขับอยู่บริเวณขอบของผิวพ้ืนจราจรที่สามารถรับน้ำหนักได้ 

  ข้อ ๙๕๓  เครื่องหมายเส้นขอบทางขับ ต้องประกอบด้วยเส้นแถบหนึ่งคู่ แต่ละเส้นกว้าง ๑๕ เซนติเมตร 
เว้นระยะห่างกัน ๑๕ เซนติเมตร และใช้สีเดียวกันกับเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับ 
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รูปที ่๔๘  เครื่องหมายเส้นขอบทาง 

 
 
 

๓.  พื้นที่ก่อนถึงหัวทางวิ่ง (Pre-Threshold Areas) 

  ข้อ ๙๕๔  ในกรณีที่พ้ืนผิวก่อนถึงหัวทางวิ่ง มีการปูผิวทางและมีความยาวเกินสี่สิบเมตรและไม่เหมาะ
สำหรับการใช้งานตามปกติของอากาศยาน  สนามบินต้องทำเครื ่องหมายรูปตัววี (Chevron Marking)     
ตลอดความยาวก่อนถึงหัวทางวิ่งนั้น 

  ข้อ ๙๕๕  เครื่องหมายรูปตัววีตามข้อ ๙๕๔ ต้องชี้ไปในทิศทางของทางวิ่งและให้แสดงในลักษณะ  
ตามรูปที ่๔๙ 

  ข้อ ๙๕๖  เครื่องหมายรูปตัววีต้องเป็นสีเหลืองและมีความกว้างโดยรวมอย่างน้อย ๐.๙ เมตร 
 
 
 



 
            คู่มือกองทัพอากาศ เรื่อง หลักเกณฑม์าตรฐานสนามบิน                                                   AFM 03 - 014 

แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๘๘ 

รูปที ่๔๙  เครื่องหมายแสดงพื้นที่ก่อนถึงหัวทางวิ่ง 

 
 

๔.  พื้นที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้ (Unserviceable Areas) 

  ข้อ ๙๕๗  สนามบินต้องจัดให้มีวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้  ในบริเวณ
ส่วนใด ๆ ของทางขับ ลานจอดอากาศยาน หรือลานหยุดคอยที่ไม่เหมาะสมในการรองรับการขับเคลื่อนของ
อากาศยาน แต่อากาศยานยังสามารถอ้อมผ่านพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และในกรณีที่เป็นพ้ืนที่เคลื่อนไหว 
ซึ่งมกีารใช้งานในเวลากลางคืน  สนามบินต้องติดตั้งไฟแสดงพื้นท่ีที่ไม่สามารถใช้งานได้ 
      วัตถุท่ีใช้เป็นเครื่องหมายและไฟแสดงพ้ืนที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามวรรคหนึ่ง ใช้เพ่ือนำทาง 
อากาศยานให้อ้อมผ่านบริเวณส่วนใด ๆ ของทางขับลานจอดอากาศยาน หรือลานหยุดคอยที่ไม่เหมาะสมในการ 
รองรับการขับเคลื่อนของอากาศยาน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแจ้งเตือนนักบินว่า มีหลุมบนผิวพ้ืนจราจรของทางขับ 
หรือลานจอดอากาศยาน หรือการแสดงขอบเขตส่วนของผิวพ้ืนจราจรที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม ทั้งนี้ สนามบินต้อง 
ไม่นำวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายและไฟแสดงพ้ืนที่ดังกล่าวนั้น มาใช้ในกรณีที่ส่วนของทางวิ่งไม่สามารถใช้งานได้ 
หรือกรณีเมื่อทางขับมีส่วนของพ้ืนที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ตามแนวความกว้างของทางขับเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งใน 
กรณีนี ้สนามบินต้องปิดทางวิ่งหรือทางขับไม่ให้ใช้งาน 

  ข้อ ๙๕๘  วัตถุท่ีใช้เป็นเครื่องหมายและไฟแสดงพ้ืนที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องจัดวางให้มีระยะที่ใกล้
เพียงพอ ที่จะระบุให้ทราบถึงพ้ืนที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้ 

  ข้อ ๙๕๙  ในกรณีของพ้ืนที ่ที ่ไม่สามารถใช้งานได้เป็นการชั ่วคราว ให้สนามบินติดไฟนิ่งสีแดง          
ในตำแหน่งซึ่งมีแนวโน้มที่อันตรายที่สุดในพ้ืนที่นั้น โดยไฟนิ่งสีแดงต้องติดอย่างน้อยสี่จุด เว้นแต่ในกรณีที่พ้ืนที่
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ให้สนามบินติดตั้งไฟนิ่งสีแดงอย่างน้อยสามจุดได้ ทั้งนี ้จำนวนของไฟต้อง
เพิ่มมากขึ้นตามขนาดของพื้นที่ หรือตามลักษณะของพื้นที่ที่ต่างไปจากปกติ ไฟที่ติดตั้งรอบพื้นที่ดังกล่าว     
ต้องติดตั้งให้มีระยะห่างทุก ๆ ๗.๕ เมตร หากไฟที่ติดตั้งส่องสว่างในทิศทางที่แน่นอน ไฟดังกล่าวต้องติดตั้ง   
ในทิศทางให้แนวการส่องสว่างอยู่ในทิศทางที่สามารถมองเห็นได้ไกลที่สุดจากอากาศยาน หรือยานพาหนะที่จะ
ขับเคลื่อนเข้าสู่บริเวณนั้น ในกรณีที่อากาศยานและยานพาหนะขับเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ปิดการใช้งานจากหลาย
ทิศทาง  สนามบินต้องพิจารณาการติดตั้งไฟเพิ่มเติม หรือใช้ไฟที่มีการส่องสว่างแบบรอบทิศทางเพื่อแสดง
ขอบเขตของพ้ืนที่ในทิศทางนั้น ๆ ไฟที่ติดตั้งต้องมีคุณสมบัติแตกหักง่าย และความสูงของไฟต้องอยู่ในระดับต่ำ
โดยมีระยะห่างจากใบพัดและเครื่องยนต์ของอากาศยานอย่างเพียงพอ 
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วัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงพ้ืนที่ท่ีไม่สามารถใช้งานได้ 

  ข้อ ๙๖๐  วัตถุท่ีใช้เป็นเครื่องหมายแสดงพ้ืนที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ตั้งตรง 
(Upstanding Devices) ที่เมื่อติดตั้งแล้ว สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ธงกรวย หรือป้ายเครื่องหมาย 
 

ไฟแสดงพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้ 

  ข้อ ๙๖๑  ไฟแสดงพ้ืนที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องประกอบด้วยไฟส่องสว่างคงที่สีแดงซึ่งต้องมีความเข้มแสง 
เพียงพอที่จะเห็นได้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงความเข้มแสงของไฟที่อยู่ติดกัน และระดับความส่องสว่างโดยรวม 
ที่มีผลต่อการมองเห็นไฟสีแดงดังกล่าว ทั้งนี้ ความเข้มแสงของไฟสีแดงในทุกกรณีต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ แคนเดลา 
 

กรวยแสดงพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้ 

  ข้อ ๙๖๒  กรวยแสดงพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้ต้องมีความสูงอย่างน้อย ๐.๕ เมตร และให้ใช้สีแดงส้ม 
หรือเหลือง หรือสีใดสีหนึ่งเช่นว่านั้น สลับกับสีขาวก็ได้ 
 

ธงแสดงพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้ 

  ข้อ ๙๖๓  ธงแสดงพ้ืนที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดกว้างและยาวอย่างน้อย 
๐.๕ เมตร และให้ใช้สีแดงส้ม หรือเหลือง หรือสีใดสีหนึ่งเช่นว่านั้น สลับกับสีขาวก็ได้ 
 

ป้ายแสดงพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้ 

  ข้อ ๙๖๔  ป้ายแสดงพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้ต้องมีความสูงอย่างน้อย ๐.๕ เมตร และมีความยาว 
อย่างน้อย ๐.๙ เมตร โดยมีลายแถบแนวตั้งสีแดงสลับขาว หรือสีส้มสลับขาว 
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ส่วนที่ ๔ 
ระบบไฟฟ้า 

 

๑.  ระบบจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับเคร่ืองอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

  ข้อ ๙๖๕  เพ่ือประโยชน์ในด้านความปลอดภัยของการดำเนินงานสนามบิน  สนามบินต้องพิจารณาถึง
คุณภาพของไฟฟ้ากำลังที่จ่ายออกไป โดยระบบจ่ายไฟฟ้ากำลังทั้งหมดของสนามบินต้องมีการเชื่อมต่อกับ
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังภายนอกอย่างน้อยหนึ่งแหล่ง หรือโรงไฟฟ้าในเขตท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งแหล่ง และมีการ
เชื ่อมต่อกับระบบจำหน่ายรวมไปถึงหม้อแปลงไฟฟ้าและสวิตช์เกียร์  (Switch Gear) ทั้งนี้ สนามบินต้อง
พิจารณาถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสนามบิน ที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบจ่ายไฟฟ้ากำลังเดียวกัน
ประกอบเมื่อทำการวางแผนระบบไฟฟ้ากำลังภายในสนามบินด้วย 

  ข้อ ๙๖๖  สนามบินต้องจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังหลักอย่างเพียงพอ เพื ่อให้การทำงานของ    
เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศเป็นไปได้อย่างปลอดภัย 

  ข้อ ๙๖๗  สนามบินต้องออกแบบและจัดเตรียมระบบไฟฟ้ากำลัง สำหรับเครื่องอำนวยความสะดวกในการ 
เดินอากาศประเภททัศนวิสัย และเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภทเครื่องช่วยวิทยุในการ
เดินอากาศของสนามบิน โดยในการออกแบบ  สนามบินต้องคำนึงด้วยว่า กรณีท่ีอุปกรณ์หนึ่งอุปกรณ์ใดขัดข้อง
จะต้องไม่ทำให้นักบินขาดข้อมูลการนำร่อง ทั้งแบบที่ใช้และไม่ใช้การมองเห็นด้วยสายตา (Visual and Non-
visual Guidance) หรือไม่ทำให้นักบินได้รับข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดได้ 
      ในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังตามวรรคหนึ่ง สนามบินต้องคำนึงถึงปัจจัย     
ที่อาจส่งผลให้การทำงานของระบบไฟฟ้าเกิดความผิดปกติ เช่น การรบกวนจากสนามแม่เหล็ก การสูญเสีย
กำลังไฟฟ้าในสายส่ง และคุณภาพไฟฟ้า 

  ข้อ ๙๖๘  ในกรณีท่ีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ จำเป็นต้องมีไฟฟ้ากำลังสำรอง  สนามบิน 
ต้องจัดให้มีการเชื่อมต่อเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศนั้น เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสำรอง    
ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังหลักขัดข้อง 
      ในกรณีท่ีเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศตามวรรคหนึ่ง ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ 
ของผู้ดำเนินการสนามบิน  สนามบินต้องดำเนินการจัดให้มีกระบวนการประสานงานกับผู้ให้บริการเครื่องอำนวย 
ความสะดวกในการเดินอากาศนั้น เพ่ือให้มั่นใจว่า มีไฟฟ้ากำลังสำรองเมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังหลักขัดข้อง 

  ข้อ ๙๖๙  ระยะเวลาตั้งแต่แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังหลักขัดข้อง จนถึงเวลาที่กลับมาใช้งานได้โดยสมบูรณ์
ของสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบินตามข้อ ๙๗๓ ต้องสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ เว้นแต่กรณีเครื่องอำนวย
ความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัยซึ่งใช้งานบนทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่น ทางวิ่งแบบพรีซิชั่น หรือ
ทางวิ่งสำหรับการบินขึ้น ค่าช่วงเวลาสูงสุดที่ใช้ในการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Maximum Switch-over Time) 
ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในตารางที่ ๓๑ 



 
            คู่มือกองทัพอากาศ เรื่อง หลักเกณฑม์าตรฐานสนามบิน                                                   AFM 03 - 014 

แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๙๑ 

ตารางท่ี ๓๑  ข้อกำหนดเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสำรอง 
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ก.  เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย 

  ข้อ ๙๗๐  ในกรณีทางวิ่งแบบนอนพรีซิชั่น และทางวิ่งแบบพรีซิชั่น  สนามบินต้องจัดให้มีแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ากำลังสำรองที่มีขีดความสามารถเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางที่  ๓๑ ตามความเหมาะสมกับประเภท
ทางวิ่งนั้น ๆ กรณีที่เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศจำเป็นต้องมีไฟฟ้ากำลังสำรอง  สนามบินต้อง
จัดให้มีการเชื่อมต่อเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศนั้น เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสำรอง       
โดยอัตโนมัติในกรณีท่ีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังหลักขัดข้อง 

  ข้อ ๙๗๑  ทางวิ่งสำหรับการบินขึ้นที่ค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๘๐๐ เมตร  สนามบินต้อง
จัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสำรอง ที่มีขีดความสามารถเป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในตารางที่ ๓๑ 

  ข้อ ๙๗๒  ในกรณีทางวิ่งแบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน  สนามบินต้องจัดให้มีแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ากำลังสำรอง ที่มีขีดความสามารถเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางที่  ๓๑ หรือจัดให้มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน   
ทีเ่ป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๕ ส่วนที ่๑ เกี่ยวกับไฟฉุกเฉินและระบบดังกล่าวต้องสามารถใช้งานได้ ๑๕ นาท ี

  ข้อ ๙๗๓  เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังหลักขัดข้อง  สนามบินต้องจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสำรอง
สำหรับการจ่ายไฟฟ้าให้แก่สิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบิน ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ไฟฉายสัญญาณ (Signalling Lamp) และไฟส่องสว่างที่เพียงพอให้พนักงานให้บริการ
จราจรทางอากาศสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง 
      (๒)  ไฟแสดงสิ่งกีดขวางทั้งหมดที่อยู่ภายในพื้นที่ลงจอดและบินขึ้นรวมถึงพื้นที่เคลื่อนไหว
ของสนามบิน ทั้งนี้ ให้รวมถึงไฟส่องสว่างอ่ืน ๆ ที่การศึกษาทางด้านการบินกำหนดไว้ว่า มีความจำเป็นต้องจัดให้มี 
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสำรอง 
      (๓)  ไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบิน ไฟทางวิ่ง ไฟทางขับให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ ๙๗๐ 
ถึงข้อ ๙๗๒ 
      (๔)  เครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยา 
      (๕)  ไฟเพ่ือการรักษาความปลอดภัย (หากมี) ให้เป็นไปตามข้อ ๑๐๙๓ 
      (๖)  อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามบินที่จำเป็นสำหรับหน่วยงานตอบสนอง 
ต่อเหตุฉุกเฉินในสนามบิน 
      (๗)  ไฟส่องสว่างบนลานจอดอากาศยานที่แยกออกมา (หากมี) ให้เป็นไปตามข้อ ๖๘๗ 
      (๘)  ไฟในเขตพ้ืนที่ลานจอดอากาศยานซึ่งส่องสว่างบริเวณท่ีผู้โดยสารอาจเดินผ่าน 

  ข้อ ๙๗๔  แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสำรองของสนามบิน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสาธารณะอิสระ เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังที่จ่ายให้กับสนามบินซึ่งมาจาก 
สถานีจ่ายไฟอ่ืนที่ไม่ใช่สถานีจ่ายไฟปกติ ผ่านสายส่งตามเส้นทางที่แตกต่างจากเส้นทางไฟฟ้าปกติ ในลักษณะที่ความ
เป็นไปได้ที่แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสาธารณะอิสระจะขัดข้องพร้อมกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังปกติ มีความเป็นไปได้น้อยมาก 
      (๒) หน่วยไฟฟ้ากำลังสำรอง ได้แก่ เครื่องปั่นไฟชนิดเครื่องยนต์ แบตเตอรี่ หรือหน่วยไฟฟ้า
กำลังสำรองอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ 
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๒.  การออกแบบระบบ 

  ข้อ ๙๗๕  กรณีทางวิ ่งสำหรับใช้งานในกรณีค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ ่งต่ำกว่า  ๕๕๐ เมตร    
ระบบไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสนามบินและระบบควบคุมไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ในตารางที่  ๓๑
สนามบินต้องออกแบบโดยคำนึงด้วยว่า กรณีที่อุปกรณ์หนึ่งอุปกรณ์ใดขัดข้องจะต้องไม่ทำให้นักบินขาดข้อมูล 
การนำร่องทั้งแบบที่ใช้และไม่ใช้การมองเห็นด้วยสายตา หรือไม่ทำให้นักบินได้รับข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจ
ที่ผิดพลาด 

  ข้อ ๙๗๖  กรณีที่แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสำรองของสนามบินได้รับการจ่ายไฟฟ้ามาจากสายส่งเดียวกัน
หรือมาจากแหล่งจ่ายไฟตามข้อ ๙๗๔ (๑) แหล่งจ่ายไฟฟ้านั้น ต้องแยกจากกันอย่างอิสระ ทั้งทางด้านกายภาพ
และการจ่ายไฟฟ้า เพ่ือให้แน่ใจว่า แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสำรองมีระดับของความพร้อมใช้งานตามที่กำหนด และ
มีความเป็นอิสระต่อกัน 

  ข้อ ๙๗๗  ในกรณีทางวิ่งเป็นส่วนของทางขับมาตรฐานโดยมีการติดตั้งไฟทางวิ่ง และไฟทางขับ ระบบ
ไฟฟ้าดังกล่าว ต้องออกแบบในลักษณะไม่ให้มีการเปิดใช้พร้อมกัน (Interlock) เพ่ือป้องกันโอกาสที่ไฟทั้งสอง
ประเภทดังกล่าว จะเปิดใช้งานพร้อมกัน 
 

๓.  การติดตามตรวจสอบ 

  ข้อ ๙๗๘  สนามบินต้องจัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบ เพ่ือแสดงสถานะการทำงานของระบบไฟฟ้าสนามบิน 

  ข้อ ๙๗๙  กรณีที่มีการใช้งานระบบไฟฟ้าสนามบินเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมอากาศยาน ระบบ
ไฟฟ้านั้น ต้องได้รับการติดตามตรวจสอบอย่างอัตโนมัติ เพื่อแจ้งเตือนความผิดพลาดใด ๆ ที่อาจกระทบต่อ 
การทำงานควบคุมอากาศยาน โดยข้อมูลการแจ้งเตือนต้องส่งต่อแบบอัตโนมัติไปยังหน่วยงานให้บริการจราจร
ทางอากาศด้วย 

  ข้อ ๙๘๐  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทำงานของไฟส่องสว่าง  สนามบินต้องได้รับการแจ้งเตอืน 
ภายใน ๒ วินาท ีสำหรับแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่ง (Stop Bars) บริเวณตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่ง (Runway- 
holding Position) และภายใน ๕ วินาที สำหรับเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย
แบบอ่ืน 

  ข้อ ๙๘๑ ทางวิ่งสำหรับใช้งานในกรณีค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งต่ำกว่า ๕๕๐ เมตร  สนามบิน     
ต้องจัดให้มีการติดตามตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างตามตารางที่  ๓๑ อย่างอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือน เมื่อระดับ
ความสามารถในการใช้งานได้ของอุปกรณ์ใด ๆ ต่ำกว่าระดับความสามารถในการใช้งานได้ขั้นต่ำ (Minimum 
Serviceability Level) ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑๒๘ ถึงข้อ ๑๑๓๐ ซึ่งต้องหยุดการให้บริการ 
      ข้อมูลการติดตามตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างตามวรรคหนึ่ง  ต้องส่งแบบอัตโนมัติไปยัง 
ฝ่ายงานบำรุงรักษา หรือฝ่ายปฏิบัติการของสนามบินตามความเหมาะสมด้วย รวมทั้งต้องส่งแบบอัตโนมัติ     
ไปยังหน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ และแสดงในตำแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วย 
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หมวด ๖ 
บริการของสนามบิน 

 

ส่วนที่ ๑ 
การวางแผนฉุกเฉินของสนามบิน 

  ข้อ ๙๘๒  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมของสนามบิน ในการเผชิญเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
ในสนามบินหรือบริเวณใกล้เคียง  สนามบินต้องจัดให้มีแผนฉุกเฉินของสนามบิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดจากเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือการช่วยชีวิตและการรักษาการปฏิบัติการของอากาศยาน 
โดยในแผนฉุกเฉินของสนามบิน ต้องระบุถึงกระบวนการสำหรับการประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานภายนอกสนามบิน ที่อาจให้ความช่วยเหลือใน
การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 

  ข้อ ๙๘๓  แผนฉุกเฉินของสนามบินตามข้อ ๙๘๒ ต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติการของอากาศยาน 
การดำเนินงาน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในสนามบินนั้น 
      แผนฉุกเฉินของสนามบินตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดการประสานการปฏิบัติต่าง ๆ ในกรณี
การเกิดเหตุฉุกเฉินในสนามบิน หรือบริเวณใกล้เคียง 

  ข้อ ๙๘๔  ให้แผนฉุกเฉินของสนามบินครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งต้อง
รวมถึงเหตุฉุกเฉินอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  เหตุฉุกเฉินเกี่ยวข้องกับอากาศยาน 
      (๒)  การก่อวินาศกรรม ซึ่งรวมถึงการขู่วางระเบิด การยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
      (๓)  เหตุการณ์เก่ียวกับพัสดุอันตราย 
      (๔)  เพลิงไหม้อาคาร 
      (๕)  ภัยธรรมชาติ 
      (๖)  เหตุฉุกเฉินทางการแพทย ์
      เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ตาม (๖) ให้หมายความว่า ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสาร     
ที่เดินทางหรือพัสดุ ในการแพร่กระจายโรคติดต่อระหว่างประเทศผ่านการขนส่งทางอากาศ และการระบาด
รุนแรง ของโรคติดต่อที่มีความเป็นไปได้สูง ที่จะส่งผลกระทบต่อบุคลากรจำนวนมากที่ปฏิบัติงานในสนามบิน 

  ข้อ ๙๘๕  แผนฉุกเฉินของสนามบิน ต้องกำหนดการประสานการตอบสนอง หรือการเข้าร่วมเผชิญเหตุ 
ฉุกเฉินของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถให้ความช่วยเหลือเพ่ือการตอบสนองต่อ
เหตุฉุกเฉินซึ่งให้รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
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      (๑)  ในเขตสนามบิน ได้แก่ ผู้กำกับดูแลสนามบิน หน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศ บริการ 
ดับเพลิงและกู้ภัย บริการรถพยาบาล และการแพทย์ หน่วยรักษาความปลอดภัย 
      (๒)  นอกเขตสนามบิน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งรวมถึง
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย ตำรวจ หน่วยงานด้านสุขภาพอนามัย รวมทั้งการแพทย์ รถพยาบาล โรงพยาบาล
และบริการสาธารณสุข ทหาร หน่วยลาดตระเวนทางเรือ หรือยามชายฝั่ง (Coast Guard) 
      บริการสาธารณสุขตาม (๒) ให้หมายความรวมถึง การวางแผนเพื่อลดผลกระทบที่รุนแรง
ต่อชุมชน จากเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนมากกว่าสุขภาพของบุคคลคนใดคนหนึ่ง 

   ข้อ ๙๘๖  แผนฉุกเฉินของสนามบิน ต้องกำหนดการร่วมมือและการประสานงานกับศูนย์ประสานงาน
ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย 

  ข้อ ๙๘๗  แผนฉุกเฉินของสนามบิน ต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ประเภทของเหตุฉุกเฉินที่จะรองรับ 
      (๒)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนฉุกเฉินของสนามบิน 
      (๓)  หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินและ
ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ของเหตุฉุกเฉินแต่ละประเภท 
      (๔)  ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน หรือบุคคลที่จะต้องติดต่อในกรณีที่ 
เกิดเหตุฉุกเฉินประเภทต่าง ๆ 
      (๕)  แผนที่พิกัดภายในสนามบิน และบริเวณใกล้เคียงภายในรัศมี ๘ กิโลเมตร จากจุดอ้างอิง 
สนามบิน 

  ข้อ ๙๘๘  แผนฉุกเฉินของสนามบิน ต้องปฏิบัติตามหลักมนุษยปัจจัย ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า มีการ
ตอบสนองอย่างเหมาะสมจากหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมในการปฏิบัติการต่อเหตุฉุกเฉิน 

 

๑.  ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉนิและศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ 

  ข้อ ๙๘๙  สนามบินต้องจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินประจำสนามบิน และศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่
สำหรับการใช้งานระหว่างเหตุฉุกเฉิน 

  ข้อ ๙๙๐  ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินประจำสนามบินตามข้อ ๙๘๙ ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวก
ของสนามบิน และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการประสานงานในภาพรวม และการสั่งการทั่วไปในการตอบสนองต่อ
เหตุฉุกเฉิน 

  ข้อ ๙๙๑  ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ตามข้อ ๙๘๙ ต้องมีศักยภาพในการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีเหตุจำเป็น และต้องสามารถประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งหมดท่ีตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 
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  ข้อ ๙๙๒  สนามบินต้องแต่งตั้งผู้มีอำนาจในการบัญชาการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินและผู้มีอำนาจในการ
กำกับควบคุมศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ แล้วแต่กรณีของเหตุฉุกเฉิน รวมถึงจัดสรรบุคลากรตลอดจนทรัพยากร  
ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการต่อเหตุฉุกเฉินด้วย 
 

๒.  ระบบการสื่อสาร 

  ข้อ ๙๙๓  สนามบินต้องจัดให้มีระบบการสื่อสารที่เหมาะสมและเพียงพอ ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนฉุกเฉินและ 
ความต้องการเฉพาะของสนามบิน 
 

๓.  การซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบิน 

  ข้อ ๙๙๔  แผนฉุกเฉินของสนามบิน ต้องกำหนดขั้นตอนในการซ้อมของแผนฉุกเฉินของสนามบิน  
ตามรอบระยะเวลา รวมถึงขั้นตอนในการประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อการปรับปรุงประสิทธิผลของ 
แผนฉุกเฉินนั้นด้วย 

  ข้อ ๙๙๕  สนามบินต้องทำการซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบิน ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  การซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบินเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise) อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
ทุกรอบระยะเวลา ๒ ปี เพ่ือให้มั่นใจว่า แผนฉุกเฉินมีความพร้อมและเพียงพอในการรองรับเหตุฉุกเฉินรูปแบบต่าง ๆ 
      (๒)  การซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบินบางส่วน (Partial Emergency Exercise) ในปีที่
ไม่ได้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบตาม (๑) เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อบกพร่องใด ๆ ที่ตรวจพบระหว่างการซ้อม
แผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ จะได้รับการแก้ไขปรับปรุง และให้มั่นใจว่า หน่วยงานและองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผน
ฉุกเฉินของสนามบิน มีความพร้อมและเพียงพอในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเช่นระบบการสื่อสาร 
      (๓)  การซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบินบนโต๊ะจำลองสถานการณ์ (Tabletop Exercise) 
อย่างสม่ำเสมอทุก ๖ เดือน ยกเว้นช่วงเวลาที่มีการซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบินเต็มรูปแบบตาม (๑) 
      ให้สนามบินทบทวนผลการซ้อมแผนฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง หรือทบทวนแผนฉุกเฉินของ
สนามบิน หลังจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในระหว่างการฝึกซ้อม หรือจากเหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริง และจัดเก็บบันทึกผลการประเมินการซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบินไว้ด้วย 
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๔.  เหตุฉุกเฉินในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก 

  ข้อ ๙๙๖  กรณีที่สนามบินตั้งอยู่ใกล้สภาพแวดล้อมที่ยากลำบากในการเข้าถึง  เช่น ใกล้กับแหล่งน้ำ 
หนอง ภูเขา ป่าทึบ ทะเลสาบ คลอง บึง ทะเล หรือกรณีมีส่วนที่มีนัยสำคัญของการปฏิบัติการบินขึ้น หรือร่อนลง 
ณ สนามบิน ผ่านเหนือบริเวณที่ยากลำบากในการเข้าถึงดังกล่าว  แผนฉุกเฉินของสนามบินต้องระบุถึง      
ความพร้อมในการจัดให้มีบริการกู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการประสานงาน
กับหน่วยบริการกู ้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เหมาะสมดังกล่าว รวมทั้งมีการทำข้อตกลงร่วมกับ
หน่วยงานดังกล่าว เพ่ือการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินตามที่แผนฉุกเฉินของสนามบินระบุไว้ 

  ข้อ ๙๙๗  สนามบินตามข้อ ๙๙๖ ต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมและประเมินผลการฝึกซ้อมบริการกู้ภัยที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการเข้าถึงพื้นที่ หรือภูมิประเทศที่ยากในการเข้าถึง และการตอบสนองต่อเหตุ
ฉุกเฉินตามรอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ 

  ข้อ ๙๙๘  สนามบินที่ตั้งอยู่ใกล้สภาพแวดล้อมที่ยากลำบากในการเข้าถึง ต้องจัดให้มีการประเมินการ
เข้าถึงพื้นที่บริเวณแนวการบินขึ้นและร่อนลงของอากาศยานภายในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากหัวทางวิ่งทุกดา้น
เพ่ือหาทางเลือกต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้ สำหรับการปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

ส่วนที่ ๒ 
ดับเพลิงและกู้ภัย 

  ข้อ ๙๙๙  ในส่วนนี้ 
      “เวลาตอบสนอง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่หน่วยบริการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน 
ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจนกระทั่งถึงเวลาที่รถดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานคันแรกหรือกลุ่มแรกถึงจุดที่จะปฏิบัติการ 
ดับเพลิงและกู้ภัย และสามารถฉีดสารละลายโฟมในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของอัตราฉีดที่กำหนดไว้ใน
ตารางที ่๓๓ 
      “สภาพทัศนวิสัยและสภาพพื้นผิวที่เหมาะสม” หมายความว่า สภาวะที่เป็นเวลากลางวัน
ทัศนวิสัยดีไม่มีฝนตก และพ้ืนผิวปราศจากสิ่งปนเปื้อนเช่นน้ำขังในเส้นทางปกติท่ีใช้ตอบสนอง 
 

๑.  บททั่วไป 

  ข้อ ๑๐๐๐  การดับเพลิงและกู้ภัยตามความในส่วนนี้ ให้เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการช่วยชีวิตคน 
ในเหตุการณ์อากาศยานประสบอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามบิน หรือบริเวณใกล้เคียงสนามบิน
ตลอดจนช่วยสร้างสภาพและรักษาสภาพการมีชีวิตรอด ทำให้มีเส้นทางออกให้ผู้ประสบเหตุสามารถหนีรอด
และช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุที่ไม่สามารถหนีได้เอง การกู้ภัยอาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือบุคลากรนอกเหนือจาก
อุปกรณ์ หรือบุคลากรหลักสำหรับวัตถุประสงค์ของการดับเพลิงและกู้ภัย ทั้งนี้ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกู้ภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุที่มีผู้รอดชีวิต ประกอบด้วยการฝึกอบรม ประสิทธิภาพ 
ของอุปกรณ ์และความรวดเร็วของบุคลากรในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย 
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๒.  การนำไปใช้ 

  ข้อ ๑๐๐๑  สนามบินต้องจัดให้มีบริการดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ และบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ ในจำนวนที่เพียงพอประจำที่สนามบิน และพ้ืนที่รับผิดชอบบริเวณใกล้เคียงสนามบิน 
       บริการดับเพลิงและกู้ภัยของสนามบินตามวรรคหนึ่ง อาจมอบหมายให้หน่วยงานราชการ
หรือเอกชนที่มีท่ีตั้งและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมดำเนินการแทนก็ได้ โดยปกติสถานีดับเพลิงซึ่งเป็นที่อยู่ของหน่วยงาน 
เหล่านี้จะตั้งอยู่ในเขตสนามบิน อย่างไรก็ตาม สถานีดับเพลิงที่อยู่นอกเขตสนามบินก็สามารถทำได้ หากเวลา
ตอบสนองเป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้ 

  ข้อ ๑๐๐๒  กรณีที่สนามบินตั้งอยู่ใกล้สภาพแวดล้อมที่ยากลำบากในการเข้าถึง เช่น ใกล้กับแหล่งน้ำ
หนอง ภูเขา ป่าทึบ ทะเลสาบ คลอง บึง ทะเล หรือกรณีมีส่วนที่มีนัยสำคัญของการปฏิบัติการบินขึ้นหรือร่อนลง 
ณ สนามบิน ผ่านเหนือบริเวณที่ยากลำบากในการเข้าถึงพ้ืนที่ดังกล่าว  สนามบินต้องจัดให้มีหน่วยบริการกู้ภัยที่มี 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตลอดจนอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมต่ออันตรายและความเสี่ยงในการเข้าตอบสนอง 
ต่อเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการวางแผน และใช้งานอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในน้ำที่จำเป็น 
เพ่ือที่จะสามารถออกช่วยเหลือให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดอากาศยาน 
ที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้สนามบินนั้น 
 

๓.  ระดับการป้องกันด้านดับเพลิงและกู้ภัย 

  ข้อ ๑๐๐๓  สนามบินต้องจัดให้มีบริการดับเพลิงและกู้ภัย ในระดับการป้องกันด้านดับเพลิงและกู้ภัย 
(Level of Protection) ที่เหมาะสมกับระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัย (Aerodrome Category for Rescue and 
Fire Fighting) ตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๓๒ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการตามข้อ ๑๐๐๔ และข้อ ๑๐๐๕ ด้วย 
       ความในวรรคหนึ่ง ไม่นำมาใช้บังคับกับสนามบินที่มีจำนวนเที่ยวบินของอากาศยานที่อยู่ใน
ระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัยสูงสุดต่ำกว่า ๗๐๐ เที่ยวบิน ในรอบ ๓ เดือน ที่มีการจราจรคับคั่งที่สุด
ติดต่อกัน ซึ่งสนามบินนั้นต้องกำหนดให้มีระดับการป้องกันด้านดับเพลิงและกู้ภัยไม่น้อยกว่าหนึ่งระดับที่ต่ำกว่า
ระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัยที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

  ข้อ ๑๐๐๔  ระดับชั้นของดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับสนามบิน ให้พิจารณาจากตารางที่ ๓๒ และต้อง
ขึ้นอยู่กับความยาวลำตัวอากาศยานที่ยาวที่สุดที่ใช้สนามบินดังกล่าวตามปกติ  และความกว้างของลำตัวของ
อากาศยานนั้น 

  ข้อ ๑๐๐๕  ถ้าหลังจากที่เลือกระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับสนามบินให้เหมาะสมกับ  
ความยาวลำตัวอากาศยานที่ยาวที่สุดแล้ว ปรากฏว่า ความกว้างของลำตัวอากาศยานมากกว่าความกว้างที่มากที่สุด 
ในตารางที่ ๓๒ คอลัมน์ที่ ๓ สำหรับระดับการป้องกันด้านดับเพลิงและกู้ภัยที่ได้จากความยาวโดยรวมของ
อากาศยานดังกล่าว ให้ใช้ระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัยที่สูงกว่าหนึ่งระดับ 
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ตารางท่ี ๓๒  ระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับสนามบิน 

 
 
  ข้อ ๑๐๐๖  ในช่วงเวลาที่คาดว่า กิจกรรมหรือเที่ยวบินจะถูกปรับลดลง ระดับการป้องกันด้านดับเพลิง
และกู้ภัยที่มีอยู่ต้องไม่น้อยกว่าระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัยที่ต้องการ  สำหรับประเภทของอากาศยาน
สูงสุดที่จะใช้บริการสนามบินในช่วงเวลานั้น โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเที่ยวบิน 

  ข้อ ๑๐๐๗  สนามบินที่มีการให้บริการเฮลิคอปเตอร์ ต้องจัดให้มีระดับการป้องกันด้านดับเพลิงและกู้ภัย 
(Level of Protection) ซึ่งข้ึนอยู่กับความยาวสูงสุดของเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้งานสนามบินนั้น และต้องสอดคล้อง
กับระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับสนามบินเฮลิคอปเตอร์ตามตารางที่ ๓๓ ด้วย 

 
ตารางท่ี ๓๓  ระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับสนามบินที่มีการให้บริการเฮลิคอปเตอร์ 
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  ข้อ ๑๐๐๘  ในช่วงเวลาที่สนามบินที่มีการให้บริการเฮลิคอปเตอร์รองรับการปฏิบัติการบินของเฮลิคอปเตอร์ 
ที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดของเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้งานเป็นประจำ ระดับการป้องกันด้านดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับสนามบิน 
ที่มีการให้บริการเฮลิคอปเตอร์ อาจลดลงจากระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับสนามบินเฮลิคอปเตอร์สูงสุด 
ที่กำหนดไว้ได้ในช่วงเวลานั้น 
 

๔.  สารดับเพลิง 

   ข้อ ๑๐๐๙  สนามบินต้องจัดให้มีสารดับเพลิงหลัก (Principal Agents) และสารดับเพลิงขั ้นต้น 
(Complementary Agents) ไว้ให้บริการที่สนามบิน 

  ข้อ ๑๐๑๐  สนามบินต้องเลือกใช้สารดับเพลิงหลักประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
       (๑)  โฟม ที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำเก่ียวกับความสามารถในการดับเพลิงระดับ เอ 
       (๒)  โฟม ที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำเก่ียวกับความสามารถในการดับเพลิงระดับ บี 
       (๓)  โฟม ที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำเกี่ยวกับความสามารถในการดับเพลิงระดับ ซี 
       (๔)  โฟม ที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำเกี่ยวกับความสามารถในการดับเพลิงระดับ เอ บี หรือ ซี ร่วมกัน 

  ข้อ ๑๐๑๑  สนามบินที่มีระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับสนามบินระดับ  ๑ ถึงระดับ ๓  
ตามตารางที่ ๓๒ ต้องใช้สารดับเพลิงหลักที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำเกี่ยวกับความสามารถในการดับเพลิงระดับ  บี 
หรือระดับ ซี ตามข้อ ๑๐๑๐ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๑๐๑๒  นอกจากสารดับเพลิงหลักตามข้อ ๑๐๑๐ และข้อ ๑๐๑๑ สนามบินต้องจัดให้มีสารดับเพลิง 
ขั้นต้นชนิดผงเคมีแห้งที่เหมาะสำหรับการดับเพลิง ประเภทไฮโดรคาร์บอน และต้องมีการทดสอบการใช้งาน
อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทดสอบด้วยว่า สามารถใช้งานร่วมกันกับสารดับเพลิงหลักได้ 

  ข้อ ๑๐๑๓  ปริมาณน้ำในการทำสารละลายโฟม และปริมาณสารดับเพลิงขั ้นต้นที ่จะจัดให้มีใน
รถดับเพลิงอากาศยาน ต้องเป็นไปตามระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับสนามบินที่กำหนดตามข้อ ๑๐๐๓ 
ถึงข้อ ๑๐๐๕ และตารางท่ี ๓๔ 
        ความในวรรคหนึ่ง ไม่นำมาใช้บังคับกับสนามบินที่มีระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัย
สำหรับสนามบินระดับ ๑ และระดับ ๒ ซึ่งปริมาณน้ำอาจแทนที่ด้วยสารดับเพลิงขั้นต้นได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ 

  ข้อ ๑๐๑๔  เพื่อวัตถุประสงค์ของการทดแทนสารดับเพลิงสารดับเพลิงขั้นต้นหนึ่งกิโลกรัม ให้คำนวณ
เทียบเท่ากับน้ำปริมาตรหนึ่งลิตร สำหรับการทำสารละลายโฟมที่มีคุณสมบัติระดับ เอ ปริมาณน้ำที่กำหนด
สำหรับการทำสารละลายโฟม ต้องคาดคะเนจากอัตราการใช้งานในอัตรา ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  ๘.๒ ลิตรต่อนาทีต่อตารางเมตร สำหรับโฟมที่มีคุณสมบัติระดับ เอ 
        (๒)  ๕.๕ ลิตรต่อนาทีต่อตารางเมตร สำหรับโฟมที่มีคุณสมบัติระดับ บี 
        (๓)  ๓.๗๕ ลิตรต่อนาทีต่อตารางเมตร สำหรับโฟมที่มีคุณสมบัติระดับ ซี 
        เมื่อมีการใช้สารดับเพลิงขั้นต้นประเภทอ่ืน ๆ ต้องทำการตรวจสอบสัดส่วนการทดแทนด้วย 
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ตารางท่ี ๓๔  ปริมาณสารดับเพลิงข้ันต่ำที่สามารถใช้งานได้ 

 
 
  ข้อ ๑๐๑๕  สนามบินที่มีการวางแผนจะให้บริการแก่อากาศยานที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดโดยเฉลี่ยของ
ระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัยที่กำหนดไว้  สนามบินต้องทำการคำนวณปริมาณน้ำใหม่อีกครั้ง และปริมาณน้ำ 
ในการทำสารละลายโฟมและอัตราการฉีดสารละลายโฟมต้องเพ่ิมข้ึนให้สอดคล้องตามไปด้วย 

  ข้อ ๑๐๑๖  ปริมาณโฟมเข้มข้นที่จัดให้มีแยกต่างหากบนรถดับเพลิงอากาศยาน เพ่ือทำสารละลายโฟม 
ต้องมีสัดส่วนตามปริมาณน้ำที่จัดให้มีและตามชนิดโฟมเข้มข้นที่เลือกใช้ 

  ข้อ ๑๐๑๗  สนามบินต้องจัดให้มีปริมาณโฟมเข้มข้นบนรถดับเพลิงอากาศยานอย่างเพียงพอ โดยต้อง
มีปริมาณโฟมเขม้ข้น เพ่ือทำสารละลายโฟมอย่างน้อยสองครั้ง โดยไม่ต้องเติมโฟมเข้มข้นใหม่ 

  ข้อ ๑๐๑๘  สนามบินต้องจัดให้มีระบบเติมน้ำให้รถดับเพลิงอากาศยาน โดยระบบดังกล่าวต้องเป็นไป
ในลักษณะเพื่อให้การเติมน้ำใหม่ และกลับไปปฏิบัติการของรถดับเพลิงอากาศยาน ที่เผชิญเหตุอากาศยาน
ประสบภัยเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
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  ข้อ ๑๐๑๙  สนามบินที่มีการใช้โฟมที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐๑๐ (๔) ปริมาณน้ำทั้งหมดสำหรับการทำ
สารละลายโฟม ต้องคำนวณแยกกันตามประเภทของโฟมที่ใช้ และต้องจัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การแจกจ่ายปริมาณน้ำดังกล่าว สำหรับรถดับเพลิงอากาศยานแต่ละคันด้วย 

  ข้อ ๑๐๒๐  อัตราการฉีดสารละลายโฟมต้องไม่ต่ำกว่าค่าท่ีกำหนดในตารางที่ ๓๔ 

  ข้อ ๑๐๒๑  สารดับเพลิงขั้นต้น ต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่เหมาะสมขององค์การระหว่างประเทศ 
ด้านมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) 

  ข้อ ๑๐๒๒  อัตราการฉีดสารดับเพลิงขั้นต้น ต้องไม่ต่ำกว่าค่าท่ีกำหนดในตารางที่ ๓๔ 

  ข้อ ๑๐๒๓  ในกรณีที่มีการใช้สารดับเพลิงขั้นต้นชนิดอื่นแทนผงเคมีแห้ง สารนั้นต้องมีความสามารถ
ในการดับเพลิงได้เทียบเท่าหรือสูงกว่าผงเคมีแห้ง ในการดับเพลิงทุกชนิด 

  ข้อ ๑๐๒๔  สนามบินต้องจัดให้มีการสำรองปริมาณโฟมเข้มข้นอย่างน้อยเท่ากับร้อยละ ๒๐๐ ของ
ปริมาณโฟมเข้มข้นที่ใช้ผสมกับปริมาณน้ำที่ระบุไว้ในตารางที่  ๓๔ ไว้ในสนามบิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้
รถดับเพลิงอากาศยานสามารถเติมโฟมเข้มข้น และกลับไปปฏิบัติงานได้อีกครั้ง 
        โฟมเข้มข้นที่อยู่ในรถดับเพลิงที่มีปริมาณเกินกว่าที่ระบุในตารางที่ ๓๔ สามารถใช้เป็นโฟม 
สำรองได้ 

  ข้อ ๑๐๒๕  สนามบินต้องจัดให้มีการสำรองปริมาณสารดับเพลิงขั้นต้นอย่างน้อยเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 
ของปริมาณสารดับเพลิงขั้นต้นที่ระบุไว้ในตารางที่  ๓๔ ไว้ในสนามบิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้รถดับเพลิง
อากาศยานสามารถเติมสารดับเพลิงขั้นต้น และกลับไปปฏิบัติงานได้อีกครั้ง รวมทั้งต้องจัดให้มีก๊าซที่ใช้เป็น   
ตัวขับดัน (Propellant Gas) สำรอง สำหรับขับดันสารดับเพลิงขั้นต้นดังกล่าวด้วย 

  ข้อ ๑๐๒๖  สนามบินที่มีระดับชั้นของการดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับสนามบินระดับ ๑ และระดับ ๒ ซึ่งมี 
การทดแทนน้ำด้วยสารดับเพลิงขั้นต้นเป็นสัดส่วนร้อยละ  ๑๐๐ ต้องจัดให้มีการสำรองปริมาณสารดับเพลิง
ขั้นต้นอย่างน้อยร้อยละ ๒๐๐ ของปริมาณสารดับเพลิงขั้นต้นที่นำมาทดแทน 

  ข้อ ๑๐๒๗  ในกรณีที่คาดการณ์ว่า การจัดหาสารดับเพลิงเพ่ิมเติมอาจกระทำได้อย่างล่าช้า  สนามบิน
ต้องจัดให้มีการสำรองปริมาณโฟมเข้มข้น หรือสารดับเพลิงขั้นต้นตามข้อ ๑๐๒๔ ถึงข้อ ๑๐๒๖ เพิ่มขึ้น      
ตามหลักการประเมินความเสี่ยง 

  ข้อ ๑๐๒๘  สนามบินที่มีการให้บริการเฮลิคอปเตอร์ต้องจัดให้มีสารดับเพลิงหลักประเภทโฟมที่มี
คุณสมบัติระดับ B (Performance Level B) เป็นอย่างต่ำ 

  ข้อ ๑๐๒๙  ปริมาณน้ำในการทำสารละลายโฟม และปริมาณสารดับเพลิงขั้นต้น ที่สนามบินที่มี     
การให้บริการเฮลิคอปเตอร์ต้องจัดให้มี ให้เป็นไปตามข้อ ๑๐๐๗ และตารางท่ี ๓๕ ด้วย 

  ข้อ ๑๐๓๐  อัตราฉีดของสารละลายโฟม ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราฉีดในตารางที่ ๓๕ สำหรับอัตราฉีดของ
สารดับเพลิงข้ันต้น ต้องกำหนดจากประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด ในการดับเพลิงของสารดับเพลิงที่ใช้ 
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ตารางท่ี ๓๕  ปริมาณสารดับเพลิงข้ันต่ำที่สามารถใช้งานได้สำหรับสนามบินที่มีการให้บริการเฮลิคอปเตอร์ 

 
 

๕.  อุปกรณ์กู้ภัย 

  ข้อ ๑๐๓๑  สนามบินต้องจัดให้มีอุปกรณ์กู้ภัยประจำรถกู้ภัยและรถดับเพลิงอากาศยานที่สอดคล้อง
กับระดับการปฏิบัติการของอากาศยานที่ใช้บริการ ณ สนามบินนั้น 
 

๖.  เวลาตอบสนอง 

  ข้อ ๑๐๓๒  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ณ จุดใด ๆ บนทางวิ่งที่ใช้งาน 
ภายใต้สภาพทัศนวิสัยและสภาพพ้ืนผิวที่เหมาะสม  เวลาตอบสนองต้องไม่เกิน ๒ นาที 

  ข้อ ๑๐๓๓  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ณ จุดใด ๆ บนพ้ืนที่เคลื่อนไหว 
ภายใต้สภาพทัศนวิสัยและสภาพพ้ืนผิวที่เหมาะสม  เวลาตอบสนองต้องไม่เกิน ๓ นาที 

  ข้อ ๑๐๓๔  ในสนามบินที่มีการให้บริการเฮลิคอปเตอร์ ภายใต้สภาพทัศนวิสัยและสภาพพื ้นผิว           
ที่เหมาะสม  เวลาตอบสนองของการปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สำหรับเฮลิคอปเตอร์ต้องไม่เกิน ๒ นาท ี

  ข้อ ๑๐๓๕  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยให้ได้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ ในกรณีที่สภาพทัศนวิสัยไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการปฏิบัติงานในสภาพทัศนวิสัยต่ำ
สนามบินต้องจัดให้มีแนวทาง อุปกรณ ์หรือวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม สำหรับการดับเพลิงและกู้ภัย 

  ข้อ ๑๐๓๖  รถดับเพลิงและรถสนับสนุนอื่นใด นอกเหนือจากรถดับเพลิงอากาศยานคันแรก หรือกลุ่ม 
ที่ตอบสนอง ซึ่งขนส่งปริมาณสารดับเพลิงตามที่ระบุไว้ในตารางที่ ๓๔ ต้องฉีดสารดับเพลิงตามที่กำหนดได้
อย่างต่อเนื่อง และต้องเข้าถึงจุดเกิดเหตุภายในเวลาไม่เกิน ๓ นาที นับตั้งแต่หน่วยบริการดับเพลิงและกู้ภัย
ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

  ข้อ ๑๐๓๗  สนามบินต้องจัดให้มีระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของรถดับเพลิงอากาศยาน เพื่อให้
แน่ใจได้ว่า รถดับเพลิงอากาศยานดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วย
เวลาตอบสนอง ตลอดอายุการใช้งานของรถดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำบันทึกการบำรุงรักษาไว้ด้วย 
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๗.  เส้นทางการเข้าถึงจุดเกิดเหตุ 
  ข้อ ๑๐๓๘  สนามบินต้องจัดให้มีเส้นทางการเข้าถึงจุดเกิดเหตุ สำหรับรถดับเพลิงอากาศยานภายใน
สนามบิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถทำเวลาตอบสนองได้เร็วที่สุด  ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงการจัดให้มี

เส้นทางการเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ บริเวณพ้ืนที่ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากหัวทางวิ่งทั้งสองด้าน หรืออย่างน้อย
ภายในขอบเขตของสนามบินนั้น หากสนามบินมีแนวรั้วกั้น สนามบินต้องคำนึงถึงเส้นทางที่สะดวกต่อการ
ออกไปยังพื้นท่ีภายนอกสนามบินด้วย 

        สนามบินอาจใช้ถนนบริการเป็นเส้นทางการเข้าถึงจุดเกิดเหตุตามวรรคหนึ่ง  หากมีการ
ก่อสร้างและวางตำแหน่งถนนอย่างเหมาะสม 

  ข้อ ๑๐๓๙  เส้นทางการเข้าถึงจุดเกิดเหตุตามข้อ ๑๐๓๘ ต้องสามารถรองรับรถดับเพลิงอากาศยาน  
ที่มีน้ำหนักมากที่สุดที่จะใช้เส้นทางดังกล่าว และต้องสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ ทั้งนี้ เส้นทางที่อยู่ห่าง
จากทางวิ่งภายในระยะ ๙๐ เมตร ต้องทำพื้นผิวให้เรียบเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและการหลุดร่อนเป็นเศษวัสดุ 
ขึ้นมาบนทางวิ่ง ทั้งนี้ สนามบินต้องกำจัดสิ่งกีดขวางที่อยู่เหนือศีรษะ เพ่ือให้มีระยะปราศจากสิ่งกีดขวาง        
ในแนวดิ่งที่เพียงพอ สำหรับรถดับเพลิงอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดด้วย 

  ข้อ ๑๐๔๐  เมื่อพ้ืนผิวถนนไม่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนจากพ้ืนที่รอบ ๆ  สนามบินต้องทำเครื่องหมาย 
ขอบทางทุกระยะ ๑๐ เมตร 
 

๘.  สถานีดับเพลิง 

  ข้อ ๑๐๔๑  สนามบินต้องจัดให้มีสถานีดับเพลิงหลัก โดยรถดับเพลิงอากาศยานและรถสนับสนุนทุกคัน 
ต้องจอดอยู่ภายในสถานีดับเพลิง โดยมีระยะห่างโดยรอบรถแต่ละคันไม่ต่ำกว่า ๑.๒ เมตร 
        นอกจากต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  สนามบินต้องจัดให้มีสถานีดับเพลิงเสริม 
(Satellite Fire Stations) ในกรณีที่สถานีดับเพลิงแห่งเดียว ไม่สามารถทำเวลาตอบสนองได้ตามมาตรฐาน    
ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้ 

  ข้อ ๑๐๔๒  สถานีดับเพลิงตามข้อ ๑๐๔๑ ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่ทำให้รถดับเพลิงอากาศยานสามารถ
เข้าสู่ทางวิ่งได้โดยตรง ไม่มีสิ่งกีดขวาง และมีทางเลี้ยวน้อยที่สุด 

 

๙.  ระบบการสื่อสาร และการแจ้งเตือน 

  ข้อ ๑๐๔๓  สนามบินต้องจัดให้มีระบบวิธีปฏิบัติและอุปกรณ์สื่อสารเฉพาะ  ในการติดต่อระหว่าง    
หอควบคุมการจราจรทางอากาศกับสถานีดับเพลิงหลัก สถานีดับเพลิงอื่นในสนามบิน รถดับเพลิงอากาศยาน 
และรถสนับสนุน 
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  ข้อ ๑๐๔๔  สนามบินต้องจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารประจำรถดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน และมีคลื่น
ความถี่วิทยุช่องทางพิเศษ สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารกับอากาศยานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
และกู้ภัย สามารถแจ้งสถานการณ์และให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่นักบินได้โดยตรง โดยผู้ดำเนินการสนามบินต้อง
แน่ใจว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการข้างต้น  มีความสามารถในการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ สำหรับการบินได้เป็นอย่างดี 

  ข้อ ๑๐๔๕  สนามบินต้องจัดให้มีระบบและวิธีปฏิบัติการแจ้งเตือนสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย 
ณ สถานีดับเพลิงหลัก สถานีดับเพลิงอื่น ๆ ในสนามบิน และหอควบคุมการจราจรทางอากาศที่สามารถใช้งาน
จากสถานีเหล่านั้นได ้
 

๑๐.  จำนวนและคุณสมบัติของรถดับเพลิงอากาศยาน 

  ข้อ ๑๐๔๖  สนามบินต้องจัดให้มีรถดับเพลิงอากาศยานในจำนวนขั้นต่ำ ตามระดับชั้นของการดับเพลิง
และกู้ภัยตามตารางที ่๓๖ 
 

ตารางท่ี ๓๖  จำนวนรถดับเพลิงอากาศยานขั้นต่ำที่ต้องมี 

 
 
  ข้อ ๑๐๔๗  รถดับเพลิงอากาศยานต้องมีอุปกรณ์และคุณลักษณะอย่างน้อยตามตารางที่ ๓๗ 
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ตารางท่ี ๓๗  คุณสมบัติของรถดับเพลิงอากาศยาน 

 
 

๑๑.  บุคลากร 

  ข้อ ๑๐๔๘  สนามบินต้องดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยทั้งหมดของสนามบิน  ผ่านการ
ฝึกอบรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องผ่านการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงและกู้ภัย รวมถึงต้องมีการฝึกซ้อมกับเพลิงจริง โดยสอดคล้องกับแบบอากาศยาน และประเภทของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานในสนามบินดังกล่าว  รวมถึงฝึกดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีแรงดัน 
        เพลิงที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแรงดัน (Pressure-fed Fuel Fires) ตามวรรคหนึ่ง
หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหลภายใต้แรงดันสูงจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่แตกเสียหาย 
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  ข้อ ๑๐๔๙  การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยของสนามบินตามข้อ ๑๐๔๘ ต้องประกอบด้วย 
เรื่องอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  มาตรฐานงานดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน (Aircraft Rescue and Fire Fighting Service) 
        (๒)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสนามบินและพ้ืนที่โดยรอบ (Airport Familiarization) 
        (๓)  ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับประเภทของอากาศยานที่สนามบินให้บริการ (Aircraft 
Familiarization) 
        (๔)  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย (Rescue and Fire Fighting 
Personnel Safety) 
        (๕)  การสื่อสารในการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงระบบกริ่ง
สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม ้
        (๖)  วิธีการใช้งานสายดับเพลิงหัวฉีดป้อมปืนฉีดประจำรถดับเพลิง  รวมถึงการใช้งาน
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จำเป็น 
        (๗)  ประเภทของสารดับเพลิงต่าง ๆ และการเลือกใช้งาน 
        (๘)  การให้ความช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัยออกจากอากาศยาน 
        (๙)  การฝึกดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน รวมถึงทฤษฎีของเพลิงและการระงับอัคคีภัย
(Fire Fighting Operations) 
        (๑๐)  การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัยอาคารเข้ากับการดับเพลิงและกู ้ภัย
อากาศยาน 
        (๑๑)  วัตถุอันตราย 
        (๑๒)  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยในแผนฉุกเฉินของสนามบิน 
        (๑๓)  การฝึกใช้ชุดป้องกันและเครื่องช่วยหายใจ 

  ข้อ ๑๐๕๐  สนามบินต้องมีแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ซึ่งต้องรวมถึงการฝึกอบรม
สมรรถนะบุคคล และการประสานงานเป็นทีมด้วย 

  ข้อ ๑๐๕๑  ในช่วงเวลาให้บริการของสนามบิน  สนามบินต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย   
ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีความสามารถให้เพียงพอ เพื่อการใช้งานรถดับเพลิงอากาศยาน รถสนับสนุน และ
อุปกรณ์กู้ภัยที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในลักษณะ  
ที่ทำให้มั่นใจว่า สามารถทำเวลาตอบสนองที่กำหนดได้ และสามารถคงการใช้สารดับเพลิงในอัตราที่เหมาะสม
อย่างต่อเนื่องได ้ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงเจ้าหน้าที่ที่ใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง บันได และอุปกรณ์กู้ภัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานด้วย 
  ข้อ ๑๐๕๒  ในการกำหนดอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย  สนามบินต้องทำการวิเคราะห์
ทรัพยากรบุคคลตามภารกิจ (Task Resource Analysis) ทั้งนี้ สนามบินต้องกำหนดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ต้องมี
ในแต่ละระดับไว้ในคู่มือการดำเนินงานสนามบินด้วย 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๐๘ 

  ข้อ ๑๐๕๓  สนามบินต้องจัดให้มีชุดป้องกันและเครื่องช่วยหายใจ สำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย
ทุกคนที่เกี่ยวข้อง หรือมีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 
 

ส่วนที่ ๓ 
การเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้อง 

  ข้อ ๑๐๕๔  สนามบินต้องจัดให้มีแผนการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้อง  ซึ่งอยู่ในพื้นที่เคลื่อนไหว
หรือในพ้ืนที่ที่อาจกีดขวางและเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน พร้อมทั้งกำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการตามแผนดังกล่าวด้วย 

  ข้อ ๑๐๕๕  แผนการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องตามข้อ ๑๐๕๔ ต้องเหมาะสมกับคุณลักษณะของ
อากาศยานที่ใช้บริการในสนามบินนั้น โดยต้องครอบคลุมเรื่องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
        (๑)  รายการอุปกรณ์และบุคลากรของสนามบิน หรือในบริเวณใกล้เคียงสนามบินที่สามารถ 
ใช้ในการดำเนินการ เพ่ือการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องได้ 
        (๒)  การจัดการเพื ่อให้ได้ชุดอุปกรณ์สำหรับกู ้และเคลื ่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้อง       
โดยนำมาจากสนามบินอื่นด้วยความรวดเร็ว 
 

ส่วนที่ ๔ 
การลดอันตรายจากอากาศยานชนสัตว์ 

  ข้อ ๑๐๕๖  เนื่องจากการมีอยู่ของสัตว์ในเขตสนามบินและรอบ ๆ สนามบินเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการของอากาศยาน  สนามบินต้องจัดให้มีการประเมินอันตรายจากอากาศยาน  
ชนสัตว์ในสนามบิน และพื้นที่ใกล้เคียงภายในรัศมี ๑๓ กิโลเมตร จากจุดอ้างอิงสนามบิน โดยต้องดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  จัดให้มีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงานสำหรับอากาศยานชนสัตว์ 
ให้สอดคล้องกับกระบวนการที่กฎหมายกำหนด 
        (๒)  เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ดำเนินการเดินอากาศ เจ้าหน้าที่ของสนามบิน และ     
แหล่งข้อมูลอ่ืน เกี่ยวกับสัตว์ในสนามบินและบริเวณโดยรอบสนามบิน เพ่ือพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย
ต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน 
        (๓)  จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีจำนวนที่เหมาะสมเพื่อทำการประเมิน
อันตรายจากอากาศยานชนสัตว์อย่างต่อเนื่อง 

  ข้อ ๑๐๕๗  นอกจากการดำเนินการตามข้อ ๑๐๕๖ แล้วสนามบินต้องเก็บรวบรวมข้อมูลการรายงาน
อากาศยานชนสัตว์และจัดทำรายงานนำส่งให้สำนักงานทราบ  เพื่อทำการรวบรวมในฐานข้อมูลระบบข้อมูล
อากาศยานชนสัตว์ (ICAO Bird Strike Information System: IBIS) 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๐๙ 

  ข้อ ๑๐๕๘  สนามบินต้องดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่มีต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน  โดยการ
กำหนดมาตรการเพื่อลดความเป็นไปได ้ที่จะเกิดการชนกันระหว่างสัตว์และอากาศยาน 

  ข้อ ๑๐๕๙  สนามบินต้องดำเนินการกำจัดและป้องกันไม่ให้มีแหล่งทิ้งขยะ หรือแหล่งอื่น ๆ ที่จะดึงดูด
สัตว์เข้ามายังสนามบิน หรือบริเวณใกล้เคียงสนามบิน เว้นแต่มีการประเมินที่เหมาะสมบ่งชี้ว่า แหล่งดังกล่าว
มิได้ทำให้เกิดสภาพที่จะก่อให้เกิดปัญหาอันตรายจากสัตว์ 
        ในกรณีที่ไม่สามารถกำจัดแหล่งขยะที่มีอยู่เดิมได้ตามวรรคหนึ่ง  สนามบินต้องกำหนดให้
มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากแหล่งขยะดังกล่าว ที่อาจส่งผลต่ออากาศยานและดำเนินการลดความเสี่ยง
ดังกล่าว ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าท่ีจะทำได้ 

  ข้อ ๑๐๖๐  สนามบินต้องดำเนินการแจ้งหน่วยงานท้องถิ่น หรือจัดให้มีกระบวนการการประสานงาน
กับหน่วยงานท้องถิ่น เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการบินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง
สนามบิน ที่อาจดึงดูดสัตว์เข้ามายังสนามบิน 
 

ส่วนที่ ๕ 
การบริหารจัดการลานจอดอากาศยาน 

  ข้อ ๑๐๖๑  สนามบินต้องจัดให้มีการบริหารจัดการลานจอดอากาศยาน (Apron Management 
Services) ในบริเวณลานจอดอากาศยาน ซึ่งอาจดำเนินการโดยผู้ดำเนินการสนามบิน หน่วยงานให้บริการ
จราจรทางอากาศ ณ สนามบิน หรือโดยการร่วมมือประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานดังกล่าวนี้            
เพ่ือดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  กำกับดูแลการเคลื่อนที่ เพื่อป้องกันการชนกันของอากาศยานด้วยกันหรืออากาศยาน 
กับยานพาหนะ หรือวัตถุอื่นในลานจอดอากาศยาน 
        (๒)  กำกับดูแลการเข้าสู่ลานจอดอากาศยาน และประสานงานการออกจากลานจอด
อากาศยานกับหอควบคุมการจราจรทางอากาศ 
        (๓)  ทำให้แน่ใจว่า การขับเคลื่อนยานพาหนะต่าง ๆ บริเวณลานจอดอากาศยานเป็นไป
ด้วยความปลอดภัยรวดเร็ว รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในลานจอดอากาศยาน 

  ข้อ ๑๐๖๒  กรณีหอควบคุมการจราจรทางอากาศ ณ สนามบินไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ลานจอดอากาศยาน  สนามบินต้องกำหนดกระบวนการดำเนินการ ความรับผิดชอบ และการส่งต่อความ
รับผิดชอบในการควบคุมอากาศยาน ระหว่างหน่วยบริหารจัดการลานจอดอากาศยาน และหอควบคุม
การจราจรทางอากาศให้เป็นไปอย่างเป็นระเบียบด้วย 

  ข้อ ๑๐๖๓  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการลานจอดอากาศยานเป็นไปด้วยความปลอดภัย  สนามบิน 
ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารโดยใช้วิทยุ 

  ข้อ ๑๐๖๔  ในกรณีมีการปฏิบัติงานในสภาพทัศนวิสัยต่ำ  สนามบินต้องจำกัดการปฏิบัติงานของบุคคล 
และยานพาหนะในลานจอดอากาศยานให้มีน้อยที่สุดเท่าท่ีจำเป็น 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๑๐ 

  ข้อ ๑๐๖๕  ยานพาหนะฉุกเฉินสำหรับตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ต้องได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรก
ก่อนการจราจรของยานพาหนะอ่ืน ๆ บนพื้นที่เคลื่อนไหว 

  ข้อ ๑๐๖๖  การจราจรในลานจอดอากาศยานของสนามบินให้ปฏิบัติตามกฎ ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  ให้ทางแก่ยานพาหนะฉุกเฉิน อากาศยานที่ขับเคลื่อนอยู่ หรือกำลังจะขับเคลื่อนหรือ
แก่อากาศยานที่อยู่ระหว่างถูกดัน หรือลากจูงอยู่ 
        (๒)  ให้ทางแก่ยานพาหนะอ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของสนามบินนั้น ๆ 

  ข้อ ๑๐๖๗  สนามบินต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลุมจอดอากาศยานด้วยสายตา ขณะอากาศยานขับเคลื่อน 
เข้าสู่หลุมจอดอากาศยานนั้น เพ่ือให้มั่นใจว่า ได้ระยะที่ปลอดภัยปราศจากสิ่งกีดขวาง 
 

ส่วนที่ ๖ 
การบริการภาคพ้ืนสำหรับอากาศยาน 

  ข้อ ๑๐๖๘  สนามบินต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมพร้อมใช้งานอย่างน้อยสำหรับการสกัด
เพลิงไหม้จากน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเบื้องต้น และต้องมีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในการใช้งานอุปกรณ์
ดังกล่าว ในระหว่างการให้บริการภาคพื้นดินสำหรับอากาศยาน และต้องมีวิธีการที่รวดเร็วในการเรียกบริการ
ดับเพลิงและกู้ภัย กรณีเกิดเพลิงไหม้หรือการรั่วไหลของเชื้อเพลิงเป็นปริมาณมาก 

  ข้อ ๑๐๖๙  กรณีท่ีมีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ในขณะที่ผู้โดยสารกำลังขึ้นอากาศยาน อยู่ใน
อากาศยาน หรือกำลังลงจากอากาศยาน  สนามบินต้องจัดให้มีอุปกรณ์ภาคพื้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม หรือ
ที่กำหนดไว้เพื่อให้ 
        (๑)  มีจำนวนทางออกท่ีเพียงพอสำหรับการอพยพออกอย่างรวดเร็ว 
        (๒)  มีเส้นทางอพยพท่ีพร้อมหลังออกจากทางออกแต่ละทางเพ่ือใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
ส่วนที่ ๗ 

การขับเคลือ่นยานพาหนะของสนามบิน 

  ข้อ ๑๐๗๐  เพ่ือให้การขับเคลื่อนยานพาหนะของสนามบินเป็นไปด้วยความปลอดภัย เส้นทางขับเคลื่อน 
ในพ้ืนที่เคลื่อนไหวจำกัด ให้ใช้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ในสนามบิน และบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานเท่านั้น 

  ข้อ ๑๐๗๑  ในสนามบิน ยานพาหนะต้องขับเคลื่อนเฉพาะในพ้ืนที ่ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  ในพ้ืนที่ขับเคลื่อนที่ได้รับอนุญาตจากหอควบคุมการจราจรทางอากาศเท่านั้น และ 
        (๒)  ในลานจอดอากาศยานที่ได้รับอนุญาต โดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินที่ได้รับมอบหมาย
ให้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น 
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  ข้อ ๑๐๗๒  ผู้ขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่ เคลื่อนไหว ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและข้อบังคับทั้งหมด         
ตามเครื่องหมาย และป้ายสัญลักษณ์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน จาก 
        (๑)  หอควบคุมการจราจรทางอากาศ เมื่ออยู่ในพื้นท่ีขับเคลื่อน หรือ 
        (๒)  เจ้าหน้าที่ของสนามบินที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เมื่ออยู่ในลานจอด 
อากาศยาน 

  ข้อ ๑๐๗๓  นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๐๗๒ ผู้ขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่เคลื่อนไหวต้องปฏิบัติตาม
คำสั่งและข้อบังคับท้ังหมดตามสัญญาณไฟด้วย 

  ข้อ ๑๐๗๔  ผู้ขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่เคลื่อนไหว ต้องผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับงานที่จะต้อง 
ปฏิบัติและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ 
        (๑)  หอควบคุมการจราจรทางอากาศ เมื่ออยู่ในพื้นท่ีขับเคลื่อน และ 
        (๒)  เจ้าหน้าที่ของสนามบินที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เมื่ออยู่ในลานจอด 
อากาศยาน 

  ข้อ ๑๐๗๕  ยานพาหนะท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนที่ขับเคลื่อน ต้องติดตั้งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารแบบสองทาง 
        ผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องสื่อสารโดยใช้อุปกรณ์ตามวรรคหนึ่ง  และต้องได้รับอนุญาตจาก  
หอควบคุมการจราจรทางอากาศก่อนเข้าพ้ืนที่ขับเคลื่อน ทั้งนี ้ผู้ขับขี่ยานพาหนะตามวรรคหนึ่ง ต้องเฝ้าฟังวิทยุ
อย่างต่อเนื่องตามความถ่ีที่กำหนด ขณะอยู่ในพื้นท่ีเคลื่อนไหวด้วย 

  ข้อ ๑๐๗๖  นอกจากข้อ ๑๐๗๕ สนามบินต้องจัดให้มีระบบและอุปกรณ์สื่อสาร คลื่นความถี่เฉพาะ   
ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร สำหรับการปฏิบัติการบินขึ้นลงของอากาศยานของทางวิ่งแต่ละทางวิ่ง  ระหว่าง      
หอควบคุมการจราจรทางอากาศอากาศยานและยานพาหนะที่ปฏิบัติงานบนทางวิ่งด้วย 
 

ส่วนที่ ๘ 
ระบบนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยานและยานพาหนะภาคพ้ืน 

(Surface Movement Guidance And Control Systems : SMGCS) 

  ข้อ ๑๐๗๗  สนามบินต้องจัดให้มีระบบนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยานและยานพาหนะ 
ภาคพ้ืน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด 

  ข้อ ๑๐๗๘  การออกแบบระบบนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยานและยานพาหนะ
ภาคพ้ืน ตามข้อ ๑๐๗๗ ให้คำนึงถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  ความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศ 
        (๒)  สภาพทัศนวิสัยในการปฏิบัติงาน 
        (๓)  ความต้องการเกี่ยวกับตำแหน่งและทิศทางของนักบิน (Pilot Orientation) 
        (๔)  ความซับซ้อนของแผนผังสนามบิน และ 
        (๕)  การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ 
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  ข้อ ๑๐๗๙  เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย ที่เป็นส่วนประกอบของ
ระบบนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยาน และยานพาหนะภาคพื้น เช่น เครื่องหมายไฟสนามบิน
และป้ายสัญลักษณ ์ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดว่าด้วยเครื่องหมายไฟสนามบินและป้ายสัญลักษณ์
ตามความในหมวด ๕ ส่วนที่ ๑ เกี่ยวกับเครื่องหมายไฟสนามบินและป้ายสัญลักษณ์ตามลำดับ 

  ข้อ ๑๐๘๐  ระบบนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยานและยานพาหนะภาคพ้ืน ต้องออกแบบ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  เพื่อช่วยในการป้องกันการรุกล้ำของอากาศยานและยานพาหนะ เข้าไปยังทางวิ่ง    
ทีใ่ช้งานอยู ่
        (๒)  เพ่ือช่วยในการป้องกันการชนกันระหว่างอากาศยานด้วยกัน และระหว่างอากาศยาน 
และยานพาหนะ หรือวัตถุต่าง ๆ บริเวณพ้ืนที่เคลื่อนไหว 

  ข้อ ๑๐๘๑  ในกรณีที่มีการออกแบบระบบนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยาน และ
ยานพาหนะภาคพ้ืน ให้ทำงานโดยการสับเปลี่ยน (Selective Switching) ของแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่ง และ
ไฟกึ่งกลางทางขับ  สนามบินต้องออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  เส้นทางในทางขับทีแ่สดงโดยไฟกึ่งกลางทางขับ ต้องสามารถยกเลิกได้ เมื่อมีการส่องสว่าง 
ของแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่ง 
        (๒)  วงจรควบคุมต้องตั้งค่าให้ เมื่อแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของอากาศยาน 
มีการส่องสว่าง ไฟกึ่งกลางทางขับส่วนที่อยู่เลยถัดจากแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งนั้นจะดับ 
 
        (๓)  ไฟกึ่งกลางทางขับส่วนที่อยู่ด้านหน้าอากาศยานจะเปิดใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ  แถบไฟ
หยุดคอยเข้าทางวิ่งดับ 

  ข้อ ๑๐๘๒  สนามบินต้องจัดให้มีเรดาร์ เพื่อการตรวจจับการเคลื่อนไหวภาคพื้น สำหรับพื้นที่ขับเคลื่อน 
ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  สนามบินมีการใช้งาน ในสภาพที่ค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ่งน้อยกว่า ๓๕๐ เมตร 
        (๒)  เมื่อความหนาแน่นของการจราจรและสภาวะการปฏิบัติการ ทำให้ไม่สามารถรักษา
ความสม่ำเสมอของการเคลื่อนที่ของการจราจรได้ โดยกระบวนการหรือการอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
 

ส่วนที่ ๙ 
ตำแหน่งของอุปกรณ์และสิ่งติดตั้งบนพื้นที่ปฏบิัติงาน 

  ข้อ ๑๐๘๓  เว้นแต่การทำงานของอุปกรณ์หรือสิ่งติดตั้งต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำร่อง
อากาศยานหรือเพื ่อความปลอดภัยของอากาศยาน  สนามบินต้องไม่มีอุปกรณ์หรือสิ ่งติดตั ้งอยู่ในพื้นที่
ดังต่อไปนี้ 
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        (๑)  บนพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง พ้ืนที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง พ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางขับ
หรือภายในระยะทางตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๑๐ คอลัมน์ที่ ๑๑ หากเป็นอันตรายต่ออากาศยาน หรือ 
        (๒)  ในพ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวาง หากเป็นอันตรายต่ออากาศยานที่อยู่ในอากาศ 

  ข้อ ๑๐๘๔  อุปกรณ์หรือสิ่งติดตั้งที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำร่องอากาศยาน หรือเพื่อความ
ปลอดภัยของอากาศยาน ต้องแตกหักง่ายและติดตั้งให้มีความสูงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ในกรณีที่ติดตั้ง   
ในบริเวณ ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  ส่วนของพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งภายในระยะ 
    (ก)  ๗๕ เมตร ของเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ หรือ 
    (ข)  ๔๕ เมตร ของเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ หรือ 
        (๒)  พื ้นที ่ปลอดภัยปลายทางวิ ่ง พื ้นที ่ปลอดภัยรอบทางขับ หรือภายในระยะทาง          
ที่กำหนดไว้ในตารางที ่๑๐ หรือ 
        (๓)  พ้ืนที่ปลอดสิ่งกีดขวาง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่ออากาศยานที่อยู่ในอากาศ 

  ข้อ ๑๐๘๕  อุปกรณ์หรือสิ ่งติดตั้งที ่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำร่องอากาศยานหรือเพื่อความ
ปลอดภัยของอากาศยาน ที่จำเป็นต้องตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง ในบริเวณที่ไม่ต้องมีการปรับระดับ ให้ถือ 
เป็นสิ่งกีดขวาง โดยต้องแตกหักง่ายและติดตั้งให้มีความสูงน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

  ข้อ ๑๐๘๖  เว้นแต่การทำงานของอุปกรณ์หรือสิ่งติดตั้งต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำร่อง
อากาศยาน หรือเพื่อความปลอดภัยของอากาศยาน  สนามบินต้องไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งติดตั้งอยู่ภายในระยะ ๒๔๐ เมตร 
จากปลายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งของทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่หนึ่ง ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง หรือ
ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม และภายในระยะดังต่อไปนี้ 
        (๑)  ๖๐ เมตร ของแนวเส้นกึ่งกลางที่ต่อขยายออกไป สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น   
๓ หรือ ๔ หรือ 
        (๒)  ๔๕ เมตร ของแนวเส้นกึ่งกลางที่ต่อขยายออกไป สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น   
๑ หรือ ๒ 

  ข้อ ๑๐๘๗  อุปกรณ์หรือสิ ่งติดตั้งที ่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำร่องอากาศยานหรือเพื่อความ
ปลอดภัยของอากาศยาน ที่จะต้องตั้งอยู่ในหรือใกล้กับพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง  ของทางวิ่งแบบพรีซิชั่น
ประเภทที่หนึ่ง ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง หรือทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม และตั้งอยู่ในบริเวณ
ดังต่อไปนี้ ต้องแตกหักง่ายและติดตั้งให้มีความสูงน้อยที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
        (๑)  ในส่วนของพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง ภายในระยะ ๗๗.๕ เมตร ของเส้นกึ่งกลาง 
ทางวิ่ง สำหรับทางวิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็น ๔ และรหัสตัวอักษรเป็น F หรือ 
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        (๒)  ภายในระยะ ๒๔๐ เมตร จากปลายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง และอยู่ภายใน 
    (ก)  ๖๐ เมตร ของแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่ต่อขยายออกไป สำหรับทางวิ่งที่มีรหัส
ตัวเลขเป็น ๓ หรือ ๔ หรือ 
    (ข)  ๔๕ เมตร ของแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่งที่ต่อขยายออกไป สำหรับทางวิ่งที่มีรหัส
ตัวเลขเป็น ๑ หรือ ๒ หรือ 
        (๓)  ยื่นทะลุพื้นผิวแนวร่อนชั้นใน พ้ืนผิวลาดเอียงชั้นใน หรือพ้ืนผิวบาล์คแลนดิ้ง 

  ข้อ ๑๐๘๘  อุปกรณ์หรือสิ่งติดตั้งที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการนำร่องอากาศยานหรือเพ่ือความปลอดภัย 
ของอากาศยาน ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางต่อการปฏิบัติการของอากาศยานตามข้อ ๒๙๐ ข้อ ๒๙๗ ข้อ ๓๐๕ หรือข้อ ๓๑๔ 
ต้องแตกหักง่ายและติดตั้งให้มีความสูงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 

ส่วนที่ ๑๐ 
การล้อมรั้วและระบบไฟเพ่ือการรักษาความปลอดภัย 

  ข้อ ๑๐๘๙  สนามบินต้องจัดให้มีรั้วหรือสิ่งขวางกั้นที่เหมาะสมอ่ืน ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  ป้องกันสัตว์ที่มีขนาดใหญ่พอที่จะเป็นอันตรายกับอากาศยาน ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่
เคลื่อนไหว 
        (๒)  ยับยั้งบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่พื้นที่สนามบิน ในบริเวณที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ
โดยไม่ตั้งใจ หรือโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า 
        รั้วหรือสิ่งขวางกั้นในข้อนี้ ให้หมายความรวมถึง แนวกั้นของท่อน้ำเสีย รางอุโมงค์ที่จำเป็น
ต่อการป้องกันในการเข้าพ้ืนที่ 
        นอกจากต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  สนามบินต้องใช้มาตรการพิเศษเพื่อป้องกัน
การเข้าพ้ืนที่ของบุคคล ที่ไม่ได้รับอนุญาตที่อาจจะเข้าถึงทางวิ่ง หรือทางขับซึ่งตัดข้ามผ่านถนนสาธารณะ 

  ข้อ ๑๐๙๐  สนามบินต้องมีวิธีการป้องกันที่เหมาะสม สำหรับยับยั้งการเข้าถึงโดยไม่ตั้งใจ หรือโดย
ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ไปยังสิ่งติดตั้งภาคพื้นและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
สำหรับความปลอดภัยของการบินที่ตั้งอยู่นอกเขตสนามบิน 

  ข้อ ๑๐๙๑  รั้วหรือสิ่งขวางกั้นตามข้อ ๑๐๘๙ ต้องแยกระหว่างพื้นที่เคลื่อนไหวและสิ่งอำนวยความ
สะดวกอื่น ๆ หรือส่วนของพื้นที่สนามบิน ที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการของอากาศยาน
ออกจากพ้ืนที่สาธารณะที่เปิดให้ประชาชนเข้าถึง 

  ข้อ ๑๐๙๒  กรณีท่ีสนามบินต้องการเพิ่มระดับในการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น  สนามบินต้องจัด
ให้มีพื้นที่โล่งปลอดสิ่งกีดขวางทั้งสองด้านของรั้วหรือสิ่งขวางกั้น  เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของ
หน่วยตรวจตราลาดตระเวน และเพื่อให้ยากต่อการบุกรุก โดยจัดให้มีถนนเส้นรอบภายในรั้วสนามบิน สำหรับ
การใช้งานของเจ้าหน้าที่ ทั้งการบำรุงรักษา และการตรวจตราลาดตระเวนเพื่อรักษาความปลอดภัย 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๑๕ 

  ข้อ ๑๐๙๓  สนามบินที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ ต้องจัดให้มีรั้ว หรือสิ่งขวางกั้นอื่น ๆ 
เพื่อรักษาความปลอดภัยการบินและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการบินดังกล่าว ซึ่งต้องติดตั้งไฟเพื่อส่องสว่าง 
อย่างน้อยในระดับที่จำเป็น เพ่ือให้ส่องสว่างบริเวณพ้ืนที่ทั้งสองด้านของรั้ว หรือสิ่งขวางกั้น โดยเฉพาะบริเวณที่
เป็นจุดเข้า - ออก 
 

ส่วนที่ ๑๑ 
ระบบการแจ้งเตือนการรุกล้ำทางวิ่งแบบอัตโนมัติ 

(Autonomous Runway Incursion Warning System) 

  ข้อ ๑๐๙๔ ข้อกำหนดในส่วนนี้ไม่ได้มุ่งหมายที่จะบังคับให้สนามบิน ต้องจัดให้มีระบบการแจ้งเตือน
การรุกล้ำทางวิ่งแบบอัตโนมัติ 
        หากสนามบินจะติดตั้งระบบการแจ้งเตือนการรุกล้ำทางวิ่งแบบอัตโนมัติผู้ ดำเนินการ
สนามบินต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ 
และผู้ดำเนินการเดินอากาศด้วย 

  ข้อ ๑๐๙๕  ในกรณีที่สนามบินจะติดตั้งระบบการแจ้งเตือนการรุกล้ำทางวิ่งแบบอัตโนมัติบริเวณ
สนามบิน ระบบดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  สามารถตรวจพบการรุกล้ำที่อาจเกิดขึ้น หรือตรวจพบการใช้งานทางวิ่ง และการแจ้งเตือน
โดยตรงถึงนักบิน และผู้ขับข่ียานพาหนะภายในสนามบิน 
        (๒)  สามารถทำงานและควบคุมได้อย่างอิสระ จากระบบการมองเห็นอื่นภายในสนามบิน 
        (๓)  ส่วนประกอบที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย
เช่น ไฟต้องออกแบบให้สอดคล้องกับหมวด ๕ ส่วนที่ ๓ และ 
        (๔)  ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวของระบบส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ต้องไม่ให้ก่อให้เกิดการ
รบกวนการปฏิบัติงานในสภาวะปกติของสนามบิน ทั้งนี้ ต้องมีการกำหนดให้หน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศ 
สามารถปิดระบบการแจ้งเตือนการรุกล้ำทางวิ่งแบบอัตโนมัติบางส่วน หรือทั้งหมดได้ด้วย 
        ระบบการแจ้งเตือนการรุกล้ำทางวิ่งแบบอัตโนมัติตามวรรคหนึ่ง  อาจติดตั้งร่วมกันกับ
เครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางขับแบบเน้นย้ำ แถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่ง หรือไฟเตือนก่อนเข้าทางวิ่ง 
        ระบบการแจ้งเตือนการรุกล้ำทางวิ่งแบบอัตโนมัติที่ติดตั้งต้องสามารถใช้งานได้ในทุก
สภาพอากาศ รวมถึงในสภาพทัศนวิสัยต่ำ 
        ระบบการแจ้งเตือนการรุกล้ำทางวิ่งแบบอัตโนมัติอาจใช้เซนเซอร์ร่วมกันกับระบบนำทาง
และควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยานและยานพาหนะภาคพื้น หรือระบบนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่
ของอากาศยานและยานพาหนะบนภาคพ้ืนขั้นสูง ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของทั้งสองระบบต้องเป็นอิสระจากกัน 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๑๖ 

  ข้อ ๑๐๙๖  สนามบินต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและสถานะของระบบการแจ้งเตือนการรุกล้ำทางวิ่ง 
แบบอัตโนมัติให้กับหน่วยงานบริการข่าวสารการบินทราบ เพื่อประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบินพร้อมกับ
รายละเอียดของระบบนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยานและยานพาหนะภาคพ้ืนและเครื่องหมายด้วย 
 

ส่วนที่ ๑๒ 
การบำรุงรักษาสนามบิน 

 
๑.  บททั่วไป 

  ข้อ ๑๐๙๗ สนามบินต้องจัดให้มีแผนการบำรุงรักษา (Maintenance Program) ซึ่งรวมถึง           
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อรักษาสภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
สนามบิน ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่กระทบต่อความปลอดภัย ความต่อเนื่อง หรือประสิทธิภาพในการ
เดินอากาศของอากาศยาน 
        การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า การดำเนินการบำรุงรักษา    
ตามแผนที่จัดไว้ เพ่ือป้องกันความขัดข้อง หรือการสึกหรอของสิ่งอำนวยความสะดวก 
        สิ่งอำนวยความสะดวกตามวรรคสอง ให้หมายความรวมถึง ผิวพื้นจราจร เครื่องอำนวย
ความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย แนวรั้ว ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และอาคารต่าง ๆ 

  ข้อ ๑๐๙๘  ในการออกแบบและการนำแผนการบำรุงรักษาไปปฏิบัติ   สนามบินต้องพิจารณาถึง   
หลักมนุษยปัจจัยด้วย 
 

๒.  ผิวพื้นจราจร 

  ข้อ ๑๐๙๙  สนามบินต้องทำการตรวจสอบพ้ืนผิวของพ้ืนที่เคลื่อนไหว ซึ่งรวมถึงผิวพ้ืนจราจร (Pavements) 
ของทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน รวมทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียง 
       นอกจากต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  สนามบินต้องทำการตรวจติดตามสภาพของ
พ้ืนที่ต่าง ๆ ดังกล่าว อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบำรุงรักษา ทั้งแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance) และแผนการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) ของสนามบิน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการหลีกเลี่ยงและการกำจัดเศษวัตถุแปลกปลอม (FOD) ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่ออากาศยาน หรือทำให้การทำงานของระบบต่าง ๆ ของอากาศยานบกพร่อง 

  ข้อ ๑๑๐๐  ในกรณีที่มีการใช้งานผิวพ้ืนจราจรโดยอากาศยานขนาดใหญ่ หรืออากาศยานที่มีความดัน
ลมยางสูงกว่าประเภทที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๓ (๓)  สนามบินต้องคำนึงถึงความมั่นคงของการติดตั้งไฟบน   
ผิวพ้ืนจราจรและรอยต่อของผิวพ้ืนจราจรเป็นพิเศษ 

  ข้อ ๑๑๐๑  สนามบินต้องบำรุงรักษาพื้นผิวของทางวิ่งให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดความไม่สม่ำ เสมอ
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน 
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แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๑๗ 

  ข้อ ๑๑๐๒  สนามบินต้องบำรุงรักษาทางวิ่งที่มีผิวพื้นจราจรให้อยู่ในสภาพที่มีค่าคุณลักษณะความ
เสียดทานของพ้ืนผิวเท่ากับหรือมากกว่าค่าระดับความเสียดทานขั้นต่ำตามข้อกำหนดในหมวด ๒ ตารางที ่๕ 

  ข้อ ๑๑๐๓  สนามบินต้องวัดคุณลักษณะความเสียดทานของพื ้นผิวทางวิ ่งตามรอบระยะเวลา         
เพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาด้วยเครื่องมือวัดค่าความเสียดทานต่อเนื่องแบบ เซลฟ์-เวทติ้ง (Self-wetting 
Features) และต้องจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร โดยให้มีความถี่ในการตรวจวัดมากเพียงพอที่จะกำหนด
แนวโน้มของคุณลักษณะความเสียดทานของพ้ืนผิวทางวิ่งได้ 

  ข้อ ๑๑๐๔  สนามบินต้องดำเนินการตามมาตรการการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขเพ่ือป้องกันไม่ให้คุณลักษณะ 
ความเสียดทานของพ้ืนผิวทางวิ่งทั้งหมดหรือบางส่วน มีค่าต่ำกว่าค่าระดับความเสียดทานขั้นต่ำตามข้อกำหนด
ในหมวด ๒ ตารางที ่๕ 

  ข้อ ๑๑๐๕  ในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของผิวทางวิ่งที่มีความยาวตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร มีค่าความเสียดทาน 
ต่ำกว่าค่าระดับความเสียดทานขั้นต่ำ  สนามบินต้องทำการบำรุงรักษาและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติการบินทราบในประกาศ 
ผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) 

  ข้อ ๑๑๐๖  ในกรณีที่การระบายน้ำบนทางวิ่งหรือส่วนของทางวิ่งอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เนื่องจาก
ทางวิ่งหรือส่วนของทางวิ่งมีความลาดเอียงที่ไม่เหมาะสมหรือมีการทรุดตัว   สนามบินต้องทำการประเมิน
คุณลักษณะความเสียดทานของพื้นผิวทางวิ่ง ทั้งนี้ จะต้องทำการประเมินภายใต้สภาพแวดล้อมจริง หรือ
ประเมินจากสภาพจำลอง (Simulated Conditions) ปริมาณน้ำฝนประจำพื้นที ่นั ้น และดำเนินการตาม
มาตรการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance Action) 

  ข้อ ๑๑๐๗  การดำเนินการตามข้อ ๑๑๐๒ ถึงข้อ ๑๑๐๖ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้เกิด
ความมั่นใจว่า คุณลักษณะความเสียดทานของทางวิ่งทั้งหมด มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าค่าระดับความเสียดทาน
ขั้นต่ำตามข้อกำหนดในหมวด ๒ ตารางที ่๕ 

  ข้อ ๑๑๐๘  ในกรณีท่ีทางขับของสนามบินต้องรองรับอากาศยานประเภทเครื่องยนต์กังหันก๊าซ (Turbine- 
engine)  สนามบินต้องบำรุงรักษาพ้ืนผิวบริเวณไหล่ทางขับ เพ่ือให้ปราศจากหินที่หลุดร่อน หรือวัสดุต่าง ๆ ที่อาจ 
ดูดโดยเครื่องยนต์ของอากาศยาน และก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องยนต์ของอากาศยาน 
 

๓.  การกำจัดสิ่งปนเปื้อน 

  ข้อ ๑๑๐๙  สนามบินต้องดำเนินการกำจัดน้ำขัง โคลน ฝุ่นทราย คราบน้ำมัน คราบยาง และสิ่งปนเปื้อน 
อื่น ๆ ออกจากพื้นผิวทางวิ่งที่มีการใช้งานอย่างรวดเร็ว และสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดการสะสม
ของสิ่งปนเปื้อน 

  ข้อ ๑๑๑๐  สนามบินต้องดำเนินการให้ทางขับอยู่ในสภาพที่ปราศจากน้ำขัง โคลน ฝุ่น ทราย คราบน้ำมัน 
คราบยาง และสิ่งปนเปื้อนอ่ืน ๆ เพ่ือให้อากาศยานสามารถใช้ทางขับในการเข้าหรือออกจากทางวิ่ง 
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  ข้อ ๑๑๑๑  สนามบินต้องดำเนินการให้ลานจอดอากาศยานอยู่ในสภาพที่ปราศจากน้ำขัง  โคลน ฝุ่น
ทราย คราบน้ำมัน คราบยางและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เพ่ือให้อากาศยานขับเคลื่อนได้อย่างปลอดภัย หรือเพ่ือความ 
ปลอดภัยในระหว่างที่มีการลากจูงหรือดันอากาศยาน 

  ข้อ ๑๑๑๒  สนามบินต้องไม่ใช้สารเคมี ซึ่งอาจจะมีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่ออากาศยาน หรือผิวพ้ืน
จราจร และต้องไม่ใช้สารเคมีท่ีมีพิษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสนามบิน 
 

๔.  การเสริมผิวทางวิ่ง 

  ข้อ ๑๑๑๓ ข้อกำหนดในข้อ ๑๑๑๔ ถึงข้อ ๑๑๑๘ ให้นำมาใช้เมื่อสนามบินต้องการทำโครงการเสริม
ผิวทางวิ่ง (Runway Pavement Overlays) ในกรณีที่ทางวิ่งจะต้องกลับมาเปิดใช้งานชั่วคราว ขณะที่การปู
พื้นผิวทางใหม่ยังไม่สมบูรณ์ โดยสนามบินต้องทำทางลาดชั่วคราว (Temporary Ramp) ระหว่างพ้ืนผิวของ
ทางวิ่งใหม่และทางวิ่งเก่า 

  ข้อ ๑๑๑๔  สนามบินต้องทำให้ความลาดชันตามยาวของทางลาดชั่วคราวตามข้อ ๑๑๑๓ ซึ่งใช้การวัด
โดยการอ้างอิงจากผิวทางวิ่งเดิมหรือผิวทางวิ่งก่อนมีการปูพ้ืนผิวมีค่า ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  ร้อยละ ๐.๕ ถึงร้อยละ ๑ สำหรับการเสริมผิวทางวิ่ง โดยมีความหนาที่เสริมไม่เกิน        
๕ เซนติเมตร หรือ 
        (๒)  ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ สำหรับการเสริมผิวทางวิ่ง โดยมีความหนาที่เสริมมากกว่า        
๕ เซนติเมตร 

  ข้อ ๑๑๑๕  การเสริมผิวทางวิ่งต้องเริ่มจากปลายทางวิ่งด้านหนึ่งไปจนถึงปลายทางวิ่งอีกด้านหนึ่ง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการใช้งานทางวิ่ง โดยต้องให้การปฏิบัติการของอากาศยานส่วนใหญ่ปฏิบัติการในลักษณะวิ่งลงตามทางลาด 

  ข้อ ๑๑๑๖  ในการเสริมผิวทางวิ่ง  สนามบินต้องเสริมพื้นผิวให้เต็มความกว้างของทางวิ่งในแต่ละชว่ง
ของการเสริมผิวทางวิ่ง 

  ข้อ ๑๑๑๗  ก่อนการเปิดใช้งานชั่วคราวของทางวิ่งที่กำลังดำเนินการเสริมผิวทางอยู่นั้น  สนามบินต้อง
จัดให้มีการทำเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง โดยให้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในหมวด ๕ ส่วนที่ ๑ เกี่ยวกับ
เครื ่องหมายเส้นกึ ่งกลางทางวิ ่งและต้องมีการกำหนดตำแหน่งของหัวทางวิ ่งชั ่วคราวด้วยเครื ่องหมาย           
เส้นตัดขวางซึ่งมีขนาดกว้าง ๓.๖ เมตร 

  ข้อ ๑๑๑๘  สนามบินต้องทำการเสริมผิวโดยให้ผิวทางที่เสริม มีคุณลักษณะความเสียดทานมากกว่า 
ค่าระดับความเสียดทานขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑๑๐๒ 
 

๕.  เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย 

  ข้อ ๑๑๑๙  ข้อกำหนดว่าด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย ดังจะกล่าว 
ต่อไปนี้ มีเพื่อกำหนดระดับสมรรถนะการบำรุงรักษา (Maintenance Performance Level) โดยไม่ได้มีเพ่ือ
ระบุว่า ระบบไฟฟ้าขัดข้องสำหรับการปฏิบัติการหรือไม่ 
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  ข้อ ๑๑๒๐  ไฟสนามบินให้ถือว่าใช้การไม่ได้ เมื่อความเข้มของลำแสงหลักมีค่าโดยเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ 
ของค่าที่กำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย ๒ สำหรับโคมไฟที่ออกแบบให้มีค่าความเข้มของลำแสงหลัก        
โดยเฉลี่ยมากกว่าค่าท่ีกำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย ๒ ค่าร้อยละ ๕๐ จะต้องสัมพันธ์กับค่าที่ออกแบบด้วย 

  ข้อ ๑๑๒๑  สนามบินต้องจัดให้มีระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับเครื่องอำนวยความสะดวก
ในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย เพื่อให้มั่นใจว่า จะสามารถเชื่อมั่นในระบบไฟส่องสว่างและเครื่องหมาย
ดังกล่าวได ้

  ข้อ ๑๑๒๒  สนามบินต้องมีการตรวจสอบระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับทางวิ่ งแบบพรีซิชั่น
ประเภทที่สอง หรือทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม ในเรื่องอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  การตรวจสอบด้วยสายตา การวัดภาคสนาม ของค่าความเข้มของแสง การกระจาย
ของลำแสง และทิศทางของแสง ของระบบไฟนำร่องและระบบไฟทางวิ่ง 
        (๒)  การควบคุมและตรวจวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้า ของวงจรไฟฟ้าแต่ละวงจร ที่รวมอยู่ใน
ระบบไฟนำร่องและระบบไฟทางวิ่ง 
        (๓)  การควบคุมการทำงานอย่างถูกต้องของการปรับค่าความเข้มแสงที่ใช้  โดยพนักงาน
ควบคุมการจราจรทางอากาศ 

  ข้อ ๑๑๒๓  ในการวัดภาคสนามค่าความเข้มของแสง การกระจายของลำแสง และทิศทางแสงของระบบ 
ไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบิน และระบบไฟทางวิ่งตามข้อ ๑๑๒๒ (๑) สำหรับทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง 
หรือทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม นั้น  สนามบินต้องทำการวัดโคมไฟทุกดวงเพื่อให้มั่นใจว่า เป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนดในภาคผนวกแนบท้าย ๒ 
       ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง สนามบินต้องใช้อุปกรณ์วัดค่าแบบเคลื่อนที่ได้ที่มีความแม่นยำ
เพียงพอ ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของไฟแต่ละดวง 

  ข้อ ๑๑๒๔  ความถี่ในการตรวจวัดแสงสำหรับทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง หรือทางวิ่งแบบพรีซิชั่น 
ประเภทที่สาม ต้องขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของการจราจร ระดับมลพิษในพ้ืนที่ ความเชื่อมั่นได้ของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ที่ติดตั้ง และการประเมินผลจากการตรวจวัดภาคสนามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้ไม่ว่ากรณีใด สนามบินต้องตรวจวัด
ไฟแบบฝังพื้นไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี และไฟประเภทอ่ืนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี 

  ข้อ ๑๑๒๕  สนามบินต้องจัดให้มีระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สอง 
หรือทางวิ่งแบบพรีซิชั ่นประเภทที่สาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตลอดช่วงการใช้งานทางวิ่งแบบพรีซิชั่น
ประเภทที่สอง หรือทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม ไฟนำร่อง และไฟทางวิ่งทุกดวง ต้องใช้งานได้และไม่ว่า
กรณีใด ระบบไฟต่าง ๆ จะต้องใช้งานได ้ดังต่อไปนี้ 
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        (๑)  ระบบไฟที่สำคัญดังต่อไปนี้ ต้องใช้งานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของไฟทั้งหมด     
ในแต่ละระบบ 
    (ก)  ในระยะ ๔๕๐ เมตรของระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู ่ทางวิ ่งแบบพรีซิชั่น 
ประเภทที่สอง และทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่สาม 
    (ข)  ไฟกึ่งกลางทางวิ่ง 
    (ค)  ไฟหัวทางวิ่ง 
    (ง)  ไฟขอบทางวิ่ง 
        (๒)  ไฟแสดงเขตจุดแตะพ้ืน ต้องใช้งานได้ร้อยละ ๙๐ ของไฟดังกล่าว 
        (๓)  ระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่ทางวิ่งหลังจากระยะ ๔๕๐ เมตรแรก ต้องใช้งานได้  
ร้อยละ ๘๕ ของไฟดังกล่าว 
        (๔)  ไฟสิ้นสุดทางวิ่ง ต้องใช้งานได้ร้อยละ ๗๕ ของไฟดังกล่าว 

  ข้อ ๑๑๒๖  เพ่ือความต่อเนื่องของการนำร่องอากาศยาน จำนวนร้อยละที่ยอมรับได้ของไฟที่ไม่สามารถ 
ใช้งานได้นั้น จะต้องไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพ้ืนฐานของระบบไฟนั้น ๆ ทั้งนี้ ไฟที่ไม่สามารถใช้งานได้ 
ต้องไม่อยู่ติดกับไฟที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกดวงหนึ่ง ยกเว้นกรณีที่เป็นไฟแถบ หรือไฟแถบตามขวาง 
       ไฟแถบ หรือไฟแถบตามขวาง และไฟขอบทางวิ่ง ไฟที่อยู่ติดกันให้พิจารณาจากไฟที่ติดตั้ง 
ตามลักษณะ ดังนี้ 
        (๑)  ตามแนวขวาง ไฟที่อยู่ในไฟแถบหรือไฟแถบตามขวางเดียวกัน 
        (๒)  ตามแนวยาว ไฟที่อยู่ในแถวเดียวกันของไฟขอบทางวิ่ง หรืออยู่ในแถวเดียวกันของไฟแถบ 

  ข้อ ๑๑๒๗  สนามบินต้องจัดให้มีระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับแถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่ง 
(Stop Bars) ที่ติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งซึ่งใช้ร่วมกับทางวิ่ง ที่มีการใช้งานในกรณีค่าระยะที่นักบิน
มองเห็นทางวิ่งมีค่าน้อยกว่า ๓๕๐ เมตร โดยต้องเป็นไปตามลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  ต้องไม่มีไฟที่ไม่สามารถใช้งานได้เกิน ๒ ดวง และ 
        (๒)  ต้องไม่มีไฟที่ไม่สามารถใช้งานได้ ๒ ดวงอยู่ติดกัน ยกเว้นในกรณีที่ระยะห่างของไฟ
แต่ละดวงน้อยกว่าระยะห่างตามที่ได้กำหนดข้อ ๖๕๗ 

  ข้อ ๑๑๒๘  สนามบินต้องจัดให้มีระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับทางขับท่ีใช้ในกรณีที่ค่าระยะ
ที่นักบินมองเห็นทางวิ่งมีค่าน้อยกว่า ๓๕๐ เมตร โดยต้องไม่มีกรณีที่ไฟกึ่งกลางทางขับไม่สามารถใช้งานได้        
อยู่ติดกัน ๒ ดวง 

  ข้อ ๑๑๒๙  สนามบินต้องจัดให้มีระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่หนึ่ง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ตลอดช่วงการใช้งานทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่หนึ่ง ไฟนำร่อง และไฟทางวิ่งทุกดวง 
สามารถใช้งานได้และไม่ว่ากรณีใดระบบไฟดังต่อไปนี้  ต้องใช้งานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของไฟทั้งหมด     
ในแต่ละระบบ ดังนี้ 
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        (๑)  ระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่ทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทที่หนึ่ง 
        (๒)  ไฟหัวทางวิ่ง 
        (๓)  ไฟขอบทางวิ่ง 
        (๔)  ไฟสิ้นสุดทางวิ่ง 
        เพ่ือความต่อเนื่องของการนำร่องอากาศยานสำหรับทางวิ่งตามวรรคหนึ่ง ไฟที่ไม่สามารถ
ใช้งานได้ต้องไม่อยู่ติดกับไฟที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกดวงหนึ่ง  ยกเว้นในกรณีที่ระยะห่างของโคมไฟแต่ละโคม
น้อยกว่าระยะห่างตามที่ได้กำหนดในหมวด ๕ ส่วนที ่๑ เกี่ยวกับระบบไฟนำร่องการบินเข้าสู่สนามบิน ไฟหัวทางวิ่ง 
และไฟแถบตามขวางข้างทางวิ่ง ไฟขอบทางวิ่ง และไฟสิ้นสุดทางวิ่ง ตามลำดับ 
        กรณีไฟแถบ หรือไฟแถบตามขวาง  สนามบินต้องมั่นใจว่า จะไม่สูญเสียการนำร่องอากาศยาน 
ในกรณีที่มีไฟสองดวงติดกันใช้งานไม่ได้ 

  ข้อ ๑๑๓๐  สนามบินต้องจัดให้มีระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับทางวิ่งเพื่อการวิ่งขึ้นของ
อากาศยาน ที ่ใช้ในกรณีที ่ค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ ่งมีค่าน้อยกว่า  ๕๕๐ เมตร โดยมีวัตถุประสงค์     
เพ่ือให้ตลอดช่วงการใช้งานของทางวิ่ง ไฟทางวิ่งทุกดวงต้องใช้งานได ้และไม่ว่ากรณีใดต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  ไฟกึ่งกลางทางวิ่ง (หากจัดให้มี) และไฟขอบทางวิ่ง ต้องใช้งานได้อย่างน้อยร้อยละ
๙๕ ของไฟดังกล่าว และ 
        (๒)  ไฟสิ้นสุดทางวิ่ง ต้องใช้งานได้อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ของไฟดังกล่าว 
        เพ่ือความต่อเนื่องของการนำร่องอากาศยานสำหรับทางวิ่งตามวรรคหนึ่ง ไฟที่ไม่สามารถ
ใช้งานได ้ต้องไม่อยู่ติดกับไฟที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกดวงหนึ่ง 

  ข้อ ๑๑๓๑  สนามบินต้องจัดให้มีระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับทางวิ่งเพื่อการวิ่งขึ้นของ
อากาศยาน ที ่ใช้ในกรณีที ่ค่าระยะที่นักบินมองเห็นทางวิ ่งมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า  ๕๕๐ เมตร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ตลอดช่วงการใช้งานของทางวิ่ง ไฟทางวิ่งทุกดวงต้องใช้งานได้และไม่ว่ากรณีใด อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๕ ของไฟขอบทางวิ่ง และไฟสิ้นสุดทางวิ่งจะต้องใช้งานได้ ทั้งนี้ เพ่ือความต่อเนื่องของการนำร่อง ไฟที่
ไม่สามารถใช้งานได้จะต้องไม่อยู่ติดกับไฟที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกดวงหนึ่ง 

  ข้อ ๑๑๓๒  สนามบินต้องจัดให้มีกระบวนการปฏิบัติการเมื่อทัศนวิสัยต่ำ รวมทั้งต้องกำหนดค่าระยะที่
นักบินมองเห็นทางวิ่งเพื่อใช้ในการอ้างอิง และต้องระงับกิจกรรมก่อสร้าง หรือการบำรุงรักษาในบริเวณที่ใกล้
กับระบบไฟฟ้าของสนามบิน 

  ข้อ ๑๑๓๓  ในกรณีที่สนามบินไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ในฉบับนี้ได้ 
ผู้ดำเนินการสนามบินต้องทำการศึกษาทางด้านการบิน (Aeronautical Study) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ หรือ
แนวทางการปฏิบัติอื่น ที่มีระดับความปลอดภัยเทียบเท่ากับระดับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  หรือมาตรฐาน    
ที่กำหนดไว้ในฉบับนี้ ยื่นต่อสำนักงานเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
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  ข้อ ๑๑๓๔  สนามบินที่ดำเนินงานก่อนหลักเกณฑ์มาตรฐานสนามบินฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และมี
ลักษณะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ในฉบับนี้ ให้ผู้ดำเนินการสนามบินมีหน้าที่แจ้ง
รายการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว 
ให้สำนักงานให้ความเห็นชอบภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่หลักเกณฑ์มาตรฐานสนามบินฉบับนี้มีผลใช้บังคับ      
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว  สนามบินต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าว 
 

________________________________________ 
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ภาคผนวกแนบท้าย  ๑ 
สีของไฟภาคพื้นสำหรับการบิน เคร่ืองหมาย ป้ายสัญลักษณ์ และแผงให้สัญญาณ 

 

๑.  บททั่วไป 

  หมายเหตุ คุณลักษณะที่ระบุไว้เป็นข้อจำกัดของการใช้สีของไฟภาคพื้นสำหรับการบิน เครื่องหมาย 
ป้ายสัญลักษณ์ และแผงให้สัญญาณ ซึ่งเป็นไปตาม International Commission on Illumination (CIE) ในปี 
ค.ศ.๑๙๘๓ ยกเว้นสำหรับสีส้มในรูปที่ ๑-๒ 
  โครมาติซิตี (Chromaticities) ถูกกำหนดในรูปแบบของมาตรฐานในการสังเกตและระบบโคออร์ดิเนต 
(Coordinate) ที่นำมาใช้โดย International Commission on Illumination (CIE) อ้างอิงจากการประชุม
ครั้งที่ ๘ ณ เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ.๑๙๓๑ 
  โครมาติซิตี (Chromaticities) ของแสงไฟที่ใช้โซลิดสเตต (Solid State) (เช่น แอลอีดี (LED)) อ้างอิง
จากขอบเขตของสีต่าง ๆ ในไดอะแกรม (Boundaries) ตามมาตรฐาน S001/E-2001 ของ International 
Commission on Illumination (CIE) ยกเว้นสำหรับขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงินภายในพ้ืนที่ของสีขาว 
 

๒.  สีของไฟภาคพื้นสำหรับการบิน 

  ข้อ ๒.๑  โครมาติซิตี (Chromaticities) สำหรับแหล่งกำเนิดของแสงไฟชนิดหลอดไส้ (Filament-type) 
    ข้อ ๒.๑.๑  โครมาติซิตี (Chromaticities) สำหรับแหล่งกำเนิดของแสงไฟชนิดหลอดไส้ 
(Filament-type) ต้องอยู่ภายในขอบเขตสีต่าง ๆ ในไดอะแกรม (Boundaries) ตามท่ีระบุไว้ ดังนี้ 
    สมการ CIE รูปที่ ๑-๑ก 
    ก )  สีแดง 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีม่วง Y = 0.580 - X  
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง Y = 0.335 ยกเว้นกับระบบไฟนำร่อนลงด้วยสายตา 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง  Y = 0.320 สำหรับระบบไฟนำร่อนลงด้วยสายตา 
          หมายเหตุ แสงสีแดงท่ีมีความเข้มแสงสูงสุด ต้องมีค่าในแกน Y ไม่เกิน 0.32 
    ข )  สีเหลือง 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีแดง  Y = 0.382 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  Y = 0.790 - 0.667X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเขียว  Y = X - 0.120 
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    ค )  สีเขียว 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง  X = 0.360 - 0.080Y 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว   X = 0.650Y 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงิน  Y = 0.390 – 0.171X 
    ง )  สีน้ำเงิน 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเขียว Y = 0.805X + 0.065 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  Y = 0.400 - X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีม่วง  X = 0.600Y + 0.133 
    จ )  สีขาว 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง X = 0.500 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงิน X = 0.285 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเขียว  Y = 0.440 and Y = 0.150 + 0.640X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีม่วง  Y = 0.050 + 0.750X and Y = 0.382 
    ฉ )  สีขาว ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ (Variable White) 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง  X = 0.255 + 0.750Y and Y = 0.790 - 0.667X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงิน X = 0.285 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเขียว Y = 0.440 and Y = 0.150 + 0.640X  
          ขอบเขตสี (Boundary) สีม่วง Y = 0.050 + 0.750X and Y = 0.382 
    ข้อ ๒.๑.๒  หากไม่จำเป็นต้องหรี่ไฟ หรือสังเกตการณ์เห็นมีความผิดเพี้ยนของสี ต้องสามารถ
ระบุสีของแสง  ไฟสัญญาณสีเขียวต้องอยู่ภายในขอบเขตสีต่าง ๆ ในไดอะแกรม (Boundaries) ดังนี้ 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง Y = 0.726 - 0.726X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว X = 0.650Y 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงิน Y = 0.390 - 0.171X  
          หมายเหตุ สัญญาณสีที่มองเห็นจากระยะไกล ต้องใช้ขอบเขตสีต่าง ๆ ในไดอะแกรม 
(Boundaries) ตามข้อ ๒.๑.๒ 
    ข้อ ๒.๑.๓  หากการรับรู้แสงสีขาวมีแนวโน้มมากขึ้นและสำคัญกว่าระยะการมองเห็นสูงสุด
สัญญาณสีเขียวต้องอยู่ภายในขอบเขตสีต่าง ๆ ในไดอะแกรม (Boundaries) ดังนี้ 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง Y = 0.726 - 0.726X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว X = 0.625Y - 0.041 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงิน Y = 0.390 - 0.171X 
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  ข้อ ๒.๒  การแยกแยะแสงสีของไฟที่มีแหล่งกำเนิดจากหลอดไส้ (Filament-type) 
    ข้อ ๒.๒.๑  หากมีความจำเป็นต้องแยกแยะแสงสีเหลืองและสีขาวออกจากกันอย่างชัดเจน 
ต้องติดตั้งและแสดงแสงไฟของสีในช่วงเวลาหรือระยะห่างเวลาที่ใกล้กัน ตัวอย่างเช่น สัญญาณที่กะพริบ   
อย่างต่อเนื่องกันจากไฟบอกตำแหน่งเดียวกัน 
    ข้อ ๒.๒.๒  หากมีความจำเป็นต้องแยกแยะแสงสีเหลืองจากแสงสีเขียว และแสงสีขาว เช่น
ไฟกึ่งกลางทางขับที่ออกจากทางวิ่ง ต้องใช้ค่าในแกน Y ของแสงสีเหลืองไม่เกิน ๐.๔๐ 
    หมายเหตุ  ข้อจำกัดของแสงสีขาวเกิดขึ ้นจากการสมมติฐานว่า  จะใช้งานในลักษณะที่
อุณหภูมิสีของแหล่งกำเนิดไฟส่องสว่างที่มีความคงที่ 
    ข้อ ๒.๒.๓  สีขาวซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ (Variable White) ที่มีการปรับเปลี่ยน
ความเข้มแสง เพื่อหลีกเลี่ยงแสงจ้าที่ทำให้ตาพร่ามัว  หากต้องแยกแยะจากสีเหลือง ต้องออกแบบและใช้งาน
ตามข้อกำหนด ดังนี้ 
          (๑)  ค่าในแกน X ของสีเหลืองอย่างน้อยที่สุด ๐.๐๕๐ มีค่ามากกว่าค่าในแกน X 
ของสีขาว และ 
          (๒)  การจัดองค์ประกอบของแสงสีเหลือง ต้องแสดงให้เห็นสีพร้อมกันและใกล้กัน 
กับแสงสีขาว 

  ข้อ ๒.๓  โครมาติซิตี (Chromaticities) ของแสงไฟที่มีแหล่งกำเนิดแสงแบบโซลิดสเตต (Solid State) 
    ข้อ ๒.๓.๑  โครมาติซิตี (Chromaticities) ของแสงไฟภาคพื้นสำหรับการบิน มีแหล่งกำเนิดแสง 
แบบโซลิดสเตต (Solid State) เช่น แอลอีดี (LED) ต้องใช้ขอบเขตสีต่าง ๆ ในไดอะแกรม (Boundaries) ของสี 
ดังต่อไปนี้ 
    สมการ CIE รูปที่ ๑-๑ข 
    ก )  สีแดง 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีม่วง  Y = 0.980 - X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง Y = 0.335 ยกเว้นกับระบบไฟนําร่อนลงด้วยสายตา 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง Y = 0.320 สำหรับระบบไฟนําร่อนลงด้วยสายตา 
          หมายเหตุ  สีแดงที่มีความเข้มแสงสูงสุดค่าในแกน Y ต้องไม่เกิน 0.320 
    ข )  สีเหลือง 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีแดง Y = 0.387 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  Y = 0.980 - X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเขียว  Y = 0.727X + 0.054 
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    ค )  สีเขียว (อ้างถึงข้อ ๒.๓.๒ และ ๒.๓.๓) 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง  Y = 0.310 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว X = 0.625Y - 0.041 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงิน  Y = 0.400 
    ง )  สีน้ำเงิน 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเขียว Y = 1.141X - 0.037 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  Y = 0.400 - Y 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีม่วง  X = 0.134 + 0.590Y 
    จ )  สีขาว 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง X = 0.440 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงิน  X = 0.320 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเขียว  Y = 0.150 + 0.643X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีม่วง  Y = 0.050 + 0.757X 
    ฉ )  สีขาวซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ (Variable White) ขอบเขตสีต่าง ๆ ในไดอะแกรม 
(Boundaries) ของสีขาวซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ (Variable White) และมีแหล่งกำเนิดแสงแบบโซลิดสเตต 
(Solid State) ให้ใช้ ข้อ จ) สีขาว ด้านบน 
    ข้อ ๒.๓.๒  เมื่อสังเกตการณ์เห็นมีความผิดเพ้ียนของสี  ต้องสามารถระบุสีของแสงสัญญาณ
สีเขียวได้ และต้องอยู่ภายในขอบเขตสีต่าง ๆ ในไดอะแกรม (Boundaries) ดังนี้ 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง Y = 0.726 - 0.726X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  X = 0.625Y - 0.041 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงิน Y = 0.400 
    ข้อ ๒.๓.๓  เพื่อหลีกเลี่ยงความหลากหลายของระดับโทนสีเขียว หากสีอยู่ภายในขอบเขตสี
ต่าง ๆ ในไดอะแกรม (Boundaries) ที่กำหนดด้านล่างแล้ว ไม่ให้สนามบินใช้ขอบเขตสีต่าง ๆ ในไดอะแกรม 
(Boundaries) ของสี ในข้อ ๒.๓.๒ 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง  X = 0.310 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  X = 0.625Y - 0.041 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงิน  Y = 0.726 - 0.726X 
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  ข้อ ๒.๔  การวัดค่าสีที่มีแหล่งกำเนิดแสงชนิดหลอดไส้ (Filament-type) และแบบโซลิดสเตต (Solid State) 
    ข้อ ๒.๔.๑  สีของไฟภาคพื้นสำหรับการบินต้องเป็นไปตามขอบเขตสีต่าง ๆ ในไดอะแกรม 
(Boundaries) ที่กำหนดไว้ในรูปที่ ๑-๑ก หรือรูปที่ ๑-๑ข อย่างเหมาะสม โดยทำการวัดค่าสีภายในพื้นที่       
ที่กำหนด ๕ จุดของขอบในสุด ของเส้นโค้งที่ลากไปบนเส้นโค้งไอโซแคนเดลา ( Isocandela Curve) [อ้างถึง
แผนภาพ (Isocandela) ไอโซแคนเดลา ในภาคผนวกแนบท้าย ๒]  ในขณะที่มีการทำงานในอัตราของกระแส
หรือแรงดันไฟฟ้าที่คงที่ ในกรณีที่เส้นโค้งที่ลากไปบนเส้นโค้งไอโซแคนเดลา (Isocandela Curve) มีลักษณะ
เป็นทรงรีหรือทรงกลม การวัดค่าสีต้องวัดจากจุดศูนย์กลางและวัดจากข้อจำกัดของระนาบแนวนอนและแกนตั้ง 
ในกรณีที่เส้นโค้งที่ลากไปบนเส้นโค้งไอโซแคนเดลา (Isocandela Curve) มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
การวัดค่าสีต้องวัดจากจุดศูนย์กลางและวัดจากข้อจำกัดในแนวทแยงมุม อีกทั้งให้ตรวจสอบสีของแสงที่จุดนอกสุด 
ของเส้นโค้งที่ลากไปบนเส้นโค้งไอโซแคนเดลา (Isocandela Curve) เพื่อให้แน่ใจว่า ค่าของสีจะไม่ผิดเพี้ยนไป
จนเป็นสาเหตุให้นักบินเกิดความสับสนในไฟสัญญาณ 
    หมายเหตุ ๑  จุดนอกสุดของเส้นโค้งที่ลากไปบนเส้นโค้งไอโซแคนเดลา (Isocandela Curve) 
การวัดโคออร์ดิเนต (Coordinates) ของสี ให้มีการบันทึกข้อมูลเพื่อให้สำนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    หมายเหตุ ๒  สำนักงานต้องประเมินการใช้งานจริงของไฟที่ติดตั้งและใช้งาน สำหรับนักบิน
ซึ่งจะมองเห็นจากทิศทางที่ค่าของเส้นโค้งที่ลากไปบนเส้นโค้งไอโซแคนเดลา (Isocandela Curve) อยู่ขอบนอกสุด 
(เช่น แถบไฟหยุดคอยเข้าทางวิ่งที่ติดตั้งในตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งที่มีความกว้างมาก) และหากมีความจำเป็น 
สำนักงานอาจตรวจสอบความผิดเพี้ยนของสีที่ระยะและมุมที่เกินกว่าขอบนอกสุดเส้นโค้งที่ลากไปบนเส้นโค้ง  
ไอโซแคนเดลา (Isocandela curve) 
    ข้อ ๒.๔.๒  ในกรณีของระบบไฟนําร่อนลงด้วยสายตาและไฟที่ติดตั้งและใช้งานประเภทอ่ืน 
ที่มีช่วงรอยต่อของสี ให้วัดค่าสีที ่จุดตามที่ระบุในข้อ ๒.๔.๑ ยกเว้นพื้นที่ของสีนั ้น แยกออกจากกันและ       
ช่วงรอยต่อนั้น ไม่มีการวัดค่าสีที่จุดภายใน ๐.๕ องศา 
 

๓.  สีของเครื่องหมายป้ายสัญลักษณ์และแผงให้สัญญาณ 

    หมายเหตุ ๑  คุณลักษณะเกี่ยวกับสีของพ้ืนผิวที่กำหนดไว้ด้านล่าง ให้ใช้กับพ้ืนผิวที่เป็นสีสด 
เพราะโดยปกติ สีของเครื่องหมาย ป้ายสัญลักษณ์ และแผงให้สัญญาณ จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สนามบิน  
จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเดิมอย่างสม่ำเสมอ 
    หมายเหตุ ๒  ข้อมูลคำแนะนำสีของพ้ืนผิวอยู่ในเอกยสาร Recommendations for Surface 
Colours for Visual Signaling - Publication No.39-2 (TC-106) 1983 
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    หมายเหตุ ๓  คุณลักษณะในข้อ ๓.๔ สำหรับแผงให้สัญญาณที่ส่องสว่างจากภายใน และ
อ้างอิงตามคุณลักษณะที่กำหนดโดย International Commission on Illumination (CIE) และมีความประสงค์ 
จะใช้คุณลักษณะดังกล่าว จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงคุณลักษณะให้ทันสมัยเมื ่อ International 
Commission on Illumination (CIE) มีการพัฒนาคุณลักษณะสำหรับแผงที่ส่องสว่างจากภายใน 

  ข้อ ๓.๑  โครมาติซิตี (Chromaticities) และปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factors) ของสีตามปกติ 
สีของวัสดุสะท้อนแสงและสีของป้ายสัญลักษณ์ที่ส่องสว่างจากภายในและแผงให้สัญญาณ  ต้องพิจารณาตาม
ภายใตส้ภาพเงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน ดังนี้ 
    (๑)  มุมของการส่องสว่างอยู่ในระดับ ๔๕ องศา 
    (๒)  ทิศทางการมองเห็นต้องตั้งฉากกับพ้ืนผิว และ 
    (๓)  การส่องสว่างต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ International Commission on Illumination 
(CIE) Standard Illuminant D65 

  ข้อ ๓.๒  โครมาติซิตี (Chromaticity) และปัจจัยความส่องสว่างของสีตามปกติ สำหรับเครื่องหมาย
และป้ายสัญลักษณ์ที่ส่องสว่างจากภายนอก และแผงให้สัญญาณต้องอยู่ภายในขอบเขตสีต่าง ๆ ในไดอะแกรม  
ทีก่ำหนด เมื่อพิจารณาจากสภาพเงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน ดังนี้ 
    สมการ CIE Equations (ดูในรูปที่ ๑-๒)  
    ก )  สีแดง 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีม่วง  Y = 0.345 - 0.051X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  Y = 0.910 - X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีส้ม   Y = 0.314 + 0.047X 

          ปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factor)  = 0.07 (mnm) 
    ข )  สีส้ม 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีแดง  Y = 0.285 + 0.100X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  Y = 0.940 - X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง  Y = 0.250 + 0.220X 

          ปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factor)  = 0.20 (mnm) 
    ค )  สีเหลือง 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีส้ม  Y = 0.108 + 0.707X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  Y = 0.910 - X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเขียว  Y = 1.35X - 0.093 

          ปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factor)  = 0.45 (mnm) 
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    ง )  สีขาว 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีม่วง  Y = 0.010 + X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงิน  Y = 0.610 - X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเขียว  Y = 0.030 + X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง  Y = 0.710 - X 

          ปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factor)  = 0.75 (mnm) 
    จ )  สีดำ 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีม่วง  Y = X - 0.030 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงิน  Y = 0.570 - X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเขียว  Y = 0.050 + X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง  Y = 0.740 - X 

          ปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factor)  = 0.03 (max) 
    ฉ )  สีเขียวอมเหลือง 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเขียว  Y = 1.317X + 0.4 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  Y = 0.910 - X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง  Y = 0.867X + 0.4 
    ช )  สีเขียว 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง  X = 0.313 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  Y = 0.243 + 0.670X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงิน Y = 0.493 - 0.524X 

          ปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factor)  = 0.10 (mnm) 
          หมายเหตุ  ระยะห่างเพียงเล็กน้อยของพื้นผิวสีแดงและพื้นผิวสีส้ม ไม่เพียงพอสำหรับ
การแยกแยะความแตกต่างสีได้อย่างมั่นใจ เมื่อมองเห็นพื้นผิวของสองสีนั้นแยกกัน 

  ข้อ ๓.๓  โครมาติซิตี (Chromaticity) และปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factors) ของสีของวัสดุ 
สะท้อนแสง สำหรับเครื่องหมายและป้ายสัญลักษณ์และแผงให้สัญญาณที่ต้องอยู่ภายในขอบเขตสีต่าง ๆ        
ในไดอะแกรมทีก่ำหนด เมื่อพิจารณาจากสภาพเงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน ดังนี้ 
    สมการ CIE Equations (ดูรูปที่ ๑-๓) 
    ก )  สีแดง 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีม่วง Y = 0.345 - 0.051X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  Y = 0.910 – X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีส้ม  Y = 0.314 + 0.047X 

          ปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factor)  = 0.03 (mnm) 
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    ข )  สีส้ม 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีแดง  Y = 0.265 + 0.205X 
           ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  Y = 0.910 - X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง  Y = 0.207 + 0.390X 

          ปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factor)  = 0.14 (mnm) 
    ค )  สีเหลือง 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีส้ม  Y = 0.160 + 0.540X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  Y = 0.910 - X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเขียว  Y = 1.35X - 0.093 

           ปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factor)  = 0.16 (mnm) 
    ง )  สีขาว 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีม่วง  Y = X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงิน  Y = 0.610 - X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเขียว  Y = 0.040 + X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง  Y = 0.710 - X 

          ปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factor)  = 0.27 (mnm) 
    จ )  สีน้ำเงิน 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเขียว  Y = 0.118 + 0.675X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  Y = 0.370 - X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีม่วง  Y = 1.65X - 0.187 

          ปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factor)  = 0.01 (mnm) 
    ฉ )  สีเขียว 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง  Y = 0.711 - 1.22X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  Y = 0.243 + 0.670X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงิน  Y = 0.405 - 0.243X 

          ปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factor)  = 0.03 (mnm) 

  ข้อ ๓.๔  โครมาติซิตี (Chromaticity) และปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factors) ของสีของป้าย 
สัญลักษณ์ที่ส่องสว่างจากภายในและแผงให้สัญญาณ ต้องอยู่ภายในขอบเขตสีต่าง ๆ ในไดอะแกรมที่กำหนด 
เมื่อพิจารณาจากสภาพเงื่อนไขที่เป็นมาตรฐานดังนี้ 
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    สมการ CIE Equations (ดูในรูปที่ ๑-๔) 
    ก )  สีแดง 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีม่วง  Y = 0.345 - 0.051X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  Y = 0.910 - X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีส้ม  Y = 0.314 + 0.047X  

          ปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factor)  = 0.07 (mnm) 
          (เวลากลางวัน) 
          ความสว่างสัมพัทธ์ต่อสีขาว (Relative Luminance to White) 5% (mnm) 20% (max) 
           (เวลากลางคืน) 
    ข )  สีเหลือง 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีส้ม  Y = 0.108 + 0.707X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  Y = 0.910 - X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเขียว  Y = 1.35X - 0.093 

          ปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factor)  = 0.45 (mnm) 
          (เวลากลางวัน) 
          ความสว่างสัมพัทธ์ต่อสีขาว (Relative Luminance to White) 30% (mnm) 80% (max) 
          (เวลากลางคืน) 
    ค )  สีขาว 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีม่วง  Y = 0.010 + X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงิน  Y = 0.610 - X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเขียว  Y = 0.030 + X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง  Y = 0.710 - X 

          ปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factor)  = 0.75 (mnm) 
          (เวลากลางวัน) 
          ความสว่างสัมพัทธ์ต่อสีขาว (Relative Luminance to White) 100% 
          (เวลากลางคืน) 
    ง )  สีดำ 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีม่วง  Y = X - 0.030 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงิน  Y = 0.570 - X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเขียว  Y = 0.050 + X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง  Y = 0.740 - X 
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          ปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factor)  = 0.03 (max) 
          (เวลากลางวัน) 
          ความสว่างสัมพัทธ์ต่อสีขาว (Relative Luminance to White) 0% (mnm) 2% (max) 
          (เวลากลางคืน) 
    จ )  สีเขียว 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีเหลือง  X = 0.313 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีขาว  Y = 0.243 + 0.670X 
          ขอบเขตสี (Boundary) สีน้ำเงิน  Y = 0.493 - 0.524X  

          ปัจจัยความส่องสว่าง (Luminance Factor)  = 0.10 (mnm) 
          (เวลากลางวัน) 
          ความสว่างสัมพัทธ์ต่อสีขาว (Relative Luminance to White) 5% (mnm) 30% (max) 
          (เวลากลางคืน) 
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รูปที่ ๑-๑ก สีของไฟภาคพื้นส าหรับการบิน ชนดิหลอดไส้ (Filament-type) 
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รูปที่ ๑-๑ข สีของไฟภาคพื้นส าหรับการบิน แบบโซลิดสเตต (Solid-State) 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๓๗ 
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ภาคผนวกแนบท้าย ๒ 
ลักษณะของไฟภาคพ้ืนส าหรับการบิน 

(๓)  ไฟท่ีเป็นแถบตามขวางที่ระยะเกินกว่า ๒๒.๕ เมตร  จากเส้นกึ่งกลาง ล าแสงจะต้องท ามุม ๒ องศา 
      เข้าหาแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง (toe-in) ส่วนไฟอืน่ ๆ จะต้องอยู่ในแนวขนานกับเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 
(๔)  ดูในรายละเอียดได้ในหัวข้อหมายเหตุโดยรวมส าหรับรูปท่ี ๒-๑ ถึง ๒-๑๑ และ ๒-๒๖ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๓๙ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒)    ล าแสงท ามุม ๓.๕ องศา เข้าหาแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง (toe-in) 
(๓)    ดูในรายละเอียดได้ในหัวข้อหมายเหตุโดยรวมส าหรับรูปท่ี ๒-๑ ถึง ๒-๑๑ และ ๒-๒๖ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒)    ล าแสงท ามุม ๒ องศา เข้าหาแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง (toe-in) 
(๓)    ดูในรายละเอียดได้ในหัวข้อหมายเหตุโดยรวมส าหรับรูปท่ี ๒-๑ ถึง ๒-๑๑ และ ๒-๒๖ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒)    ล าแสงท ามุม ๔ องศา เข้าหาแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง (toe-in) 
(๓)    ดูในรายละเอียดได้ในหัวข้อหมายเหตุโดยรวมส าหรับรูปท่ี ๒-๑ ถึง ๒-๑๑ และ ๒-๒๖ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒-๖  แผนภาพไอโซแคนเดลาส าหรับไฟก่ึงกลางทางว่ิงที่มีระยะห่างตามแนวความยาวทางว่ิง ๓๐ เมตร 
             (แสงสีขาว) และไฟแสดงทางขับออกด่วน (แสงสีเหลือง) 

(๒)    ส าหรับไฟแสงสีแดง ใช้ค่าท่ีได้คูณด้วย ๐.๑๕ 
(๓)    ส าหรับไฟแสงสีเหลือง ใช้ค่าท่ีได้คูณด้วย ๐.๔๐ 
(๔)    ดูในรายละเอียดได้ในหัวข้อหมายเหตุโดยรวมส าหรับรูปท่ี ๒-๑ ถึง ๒-๑๑ และ ๒-๒๖ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒-๗  แผนภาพไอโซแคนเดลาส าหรับไฟก่ึงกลางทางว่ิงที่มีระยะห่างตามแนวความยาวทางว่ิง ๕๐ เมตร 
             (แสงสีขาว) และไฟแสดงทางขับออกด่วน (แสงสีเหลือง) 

(๒)    ส าหรับไฟสีแดง ใช้ค่าตัวคูณด้วย ๐.๑๕ 
(๓)    ส าหรับไฟสีเหลือง ใช้ค่าท่ีได้คูณด้วย ๐.๔๐ 
(๔)    ดูในรายละเอียดได้ในหัวข้อหมายเหตุโดยรวมส าหรับรูปท่ี ๒-๑ ถึง ๒-๑๑ และ ๒-๒๖ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๔๕ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒-๙  แผนภาพไอโซแคนเดลาส าหรับไฟขอบทางว่ิงที่มีความกว้าง ๔๕ เมตร (แสงสีขาว) 

(๒)    ล าแสงท ามุม ๓.๕ องศา เข้าหาแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง (toe-in) 
(๓)    ส าหรับไฟสีแดง ใช้ค่าท่ีได้คูณด้วย ๐.๑๕ 
(๔)    ส าหรับไฟสีเหลือง ใช้ค่าท่ีได้คูณด้วย ๐.๔๐ 
(๕)    ดูในรายละเอียดได้ในหัวข้อหมายเหตุโดยรวมส าหรับรูปท่ี ๒-๑ ถึง ๒-๑๑ และ ๒-๒๖ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒-๑๐  แผนภาพไอโซแคนเดลาส าหรับไฟขอบทางว่ิงที่มีความกว้าง ๖๐ เมตร (แสงสีขาว) 

(๒)    ล าแสงท ามุม ๔.๕ องศา เข้าหาแนวเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง (toe-in) 
(๓)    ส าหรับไฟสีแดง ใช้ค่าท่ีได้คูณด้วย ๐.๑๕ 
(๔)    ส าหรับไฟสีเหลือง ใช้ค่าท่ีได้คูณด้วย ๐.๔๐ 
(๕)    ดูในรายละเอียดได้ในหัวข้อหมายเหตุโดยรวมส าหรับรูปท่ี ๒-๑ ถึง ๒-๑๑ และ ๒-๒๖ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความเข้มแสงท่ีวัดได้ท่ีพิจารณาจากจุดตัดท้ังหมด  
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 

๐.๕ ถึง ๑.๐ ส าหรับทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทท่ีสาม 
(แสงสีขาว) 
๐.๒๕ ถึง ๐.๕ ส าหรับทางวิ่งแบบพรีซิชัน่ประเภทท่ีหนึ่ง 
และทางวิ่งแบบพรีซิชั่นประเภทท่ีสอง (แสงสีขาว) 

๑๕๐ เมตร และส าหรับการว่ิงขึ้น มีระยะท่ีนักบินมองเห็นทางว่ิง ๑๐๐ เมตร 

             
ซึ่งใช้แทนการตดิตั้งไฟแบบยกระดับขึ้นเหนือพื้น ตัวอย่างในกรณีท่ีมีการเลื่อนหัวทางว่ิงเพื่อให้ความเข้มของแสง 

๕๐   

 ๐.๕ องศา ของข้อก าหนดท่ีระบุไว้   
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒-๑๒  แผนภาพไอโซแคนเดลาส าหรับไฟก่ึงกลางทางขับ (ระยะห่าง ๕๐ เมตร) ไฟเตือนเม่ืองทางว่ิง 
               ที่ก าลังจะเข้ามีการใช้งานอยู่หรือไม่ปลอดภัย แถบไฟห้ามเข้า และแถบไฟหยุดคอยเข้าทางว่ิง 
               ที่อยู่ในช่วงทางตรง ใช้ส าหรับสภาพการมองเห็นที่มีระยะที่นักบินมองเห็นทางว่ิงน้อยกว่า ๓๕๐ เมตร 
               ที่ซึ่งเกิดการเหลื่อมกันมากและส าหรับไฟเตือนก่อนเข้าสู่ทางว่ิงที่มีความเข้มแสงต ่าในรูปแบบ B 

 ๑๒ เมตร   

 ๘๐๐ แคนเดลา ส าหรับค่าเฉลี่ยต ่าสดุของล าแสงหลัก)   
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒-๑๓  แผนภาพไอโซแคนเดลาส าหรับไฟก่ึงกลางทางขับ (ระยะห่าง ๕๐ เมตร) แถบไฟห้ามเข้า และ 
               แถบไฟหยุดคอยเข้าทางว่ิงที่อยู่ในช่วงทางตรง ใช้ส าหรับสภาพการมองเห็นที่มีระยะที่นักบินมองเห็น  
               ทางว่ิงน้อยกว่า ๓๕๐ เมตร 

เส้นกึ่งกลางทางขับประมาณ ๓ เมตร   
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒-๑๔  แผนภาพไอโซแคนเดลาส าหรับไฟก่ึงกลางทางขับ (ระยะห่าง ๗.๕ เมตร) ไฟเตือนเม่ืองทางว่ิง 
               ที่ก าลังจะเข้ามีการใช้งานอยู่หรือไม่ปลอดภัย แถบไฟห้ามเข้า และแถบไฟหยุดคอยเข้าทางว่ิงที่อยู่ 
               ในช่วงทางโค้ง ใช้ส าหรับสภาพการมองเห็นที่มีระยะที่นักบินมองเห็นทางว่ิงน้อยกว่า ๓๕๐ เมตร 

ไฟท่ีตดิตั้งในช่วงท่ีเป็นทางโค้ง ต้องท ามุม ๑๕.๗๕ องศา เข้าหาแนวเสน้กึ่งกลางทางขับ (toe-in) 
เทียบกับด้านประชดิของส่วนโค้งซึ่งไม่ไดน้ ามาใช้กับไฟเตือนเมื่อทางว่ิงท่ีก าลังจะเข้ามีการใช้งานอยู่หรือไม่ปลอดภัย 

ล าแสงหลัก มีคา่เป็น ๑๐๐ แคนเดลา และค่าเข้มแสงเฉลี่ยต ่าสดุ มีคา่เป็น ๒๐๐ แคนเดลา) 
 ๒๐ แคนเดลา  ค่าความเข้มแสงต ่าสดุของ   
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒-๑๕  แผนภาพไอโซแคนเดลาส าหรับไฟก่ึงกลางทางขับ (ระยะห่าง ๓๐ เมตร และ ๖๐ เมตร) 
               แถบไฟห้ามเข้า และแถบไฟหยุดคอยเข้าทางว่ิงที่อยู่ในช่วงทางตรง ใช้ส าหรับสภาพการมองเห็น 
               ที่มีระยะที่นักบินมองเห็นทางว่ิง ๓๕๐ เมตร หรือมากกว่า 

๒.๕ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒-๑๖  แผนภาพไอโซแคนเดลาส าหรับไฟก่ึงกลางทางขับ (ระยะห่าง ๗.๕ เมตร ๑๕ เมตร และ ๓๐ เมตร) 
               แถบไฟห้ามเข้า และแถบไฟหยุดคอยเข้าทางว่ิงที่อยู่ในช่วงทางโค้ง ใช้ส าหรับสภาพการมองเห็น 
               ที่มีระยะที่นักบินมองเห็นทางว่ิง ๓๕๐ เมตร หรือมากกว่า 

๒.๕ 
 ๑๒ เมตร 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒-๑๗  แผนภาพไอโซแคนเดลาส าหรับไฟก่ึงกลางทางขับที่มีความเข้มแสงสูง (ระยะห่าง ๑๕ เมตร) 
               แถบไฟห้ามเข้า และแถบไฟหยุดคอยเข้าทางว่ิงที่อยู่ในช่วงทางตรง ส าหรับระบบน าทางและ 
               ควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยานและยานพาหนะบนภาคพื้นขั้นสูง ที่มีความต้องการใช้ไฟที่มี 
               ความเข้มแสงที่สูงกว่าและเกิดการเหลือ่มกันมาก 

 ๑๒ เมตร 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ระยะห่าง ๑๕ เมตร) 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ระยะห่าง ๗.๕ เมตร) 

 ๑๗ องศา 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๕๘ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕๐ 

 ๐.๕ องศา ของข้อก าหนดท่ีระบุไว้ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒ เท่า และไม่เกนิ ๖.๕ เท่า ของความเข้มแสง 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๖๑ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๖๒ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๖๓ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๖๔ 

ภาคผนวกแนบท้าย ๓ 
เครื่องหมายประเภทบังคับ และเครื่องหมายเพ่ือบอกข้อมูล 

 
  หมายเหตุ ๑  ดูหมวด ๕ ส าหรับข้อก าหนดในการใช้งาน ต าแหน่ง และลักษณะของเครื่องหมาย
ประเภทบังคับ และเครื่องหมายเพื่อบอกข้อมูล 
  หมายเหตุ ๒  ภาคผนวกนี้ บอกรายละเอียดรูปแบบ และสัดส่วนของตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์
ของเครื่องหมายประเภทบังคับ และเครื่องหมายเพื่อบอกข้อมูลบนตาราง (Grid) 
  หมายเหตุ ๓  เครื่องหมายประเภทบังคับ และเครื่องหมายเพื่อบอกข้อมูลบนผิวพื้นจราจร ต้องถูก
จัดรูปแบบให้มีลักษณะมีเงา (การยืดออก) จากตัวอักษรของป้ายยกระดับขึ้นเหนือพื้นดิน (Elevated Sign) 
โดยใช้ตัวคูณ ๒.๕ ตามท่ีแสดงในรูปท่ี ๓-๑ ลักษณะการมีเงา (การยืดออก) จะส่งผลต่อขนาดในแนวต้ังเท่านั้น 
ดังนั้น ระยะห่างของตัวอักษรบนผิวพื้นท่ีมีการท าเครื่องหมาย ให้พิจารณาจากความสูงอักษรของป้ายยกระดับข้ึน 
เหนือพื้นดิน ต่อจากนั้นให้พิจารณาสัดส่วนของระยะห่างจากค่าท่ีก าหนดไว้ในตารางท่ี ๔-๑ 
  ตัวอย่าง  ในกรณีท่ีการท าเครื่องหมายเลข 10 บนพื้นผิวทางวิ่ง ซึ่งมีความสูง ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร (Hps) 
ความสูงตัวอักษรของป้ายยกระดับขึ้นเหนือพื้นดิน จึงมีค่าเทียบเท่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร หารด้วย ๒.๕ ซึ่งมีค่า
เท่ากับ ๑,๖๐๐ มิลลิเมตร (Hps) และจากตาราง ๔-๑ (ข) เป็นการแสดงรหัสตัวเลขของสัญลักษณ์ตัวเลข ซึ่งในท่ีนี้ 
ใช้รหัสตัวเลข ๑ และจากตาราง ๔-๑ (ค) รหัสตัวเลข ๑ มีระยะห่างช่องว่างเท่ากับ ๙๖ มิลลิเมตร ส าหรับ
ตัวอักษรมีความสูง ๔๐๐ มิลลิเมตร เพราะฉะนั้นระยะห่างของเครื่องหมายบนผิวพื้นส าหรับหมายเลขหัวทางวิ่ง 
10 มีค่าเป็น (๑,๖๐๐ มิลลิเมตร หารด้วย ๔๐๐ มิลลิเมตร) คูณกับ ๙๖ มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับ ๓๘๔ มิลลิเมตร 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๖๕ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๖๖ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๖๗ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๖๘ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๖๙ 

ภาคผนวกแนบท้าย ๔ 
ข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบป้ายส าหรับน าร่องการขับเคลื่อนบนทางขับ 

 
  ข้อ ๑  ความสูงของข้อความต้องเป็นไปตามตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
           หมายเหตุ  เมื่อป้ายแสดงต าแหน่งทางขับติดต้ังร่วมกับป้ายแสดงหมายเลขทางวิ่ง (ดูข้อ ๘๐๘) 
ความสูงของข้อความต้องเป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับป้ายบังคับ 
 
  ข้อ ๒  ขนาดของลูกศรต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
  ข้อ ๓  ความกว้างของเส้นส าหรับตัวอักษรตัวเดียวต้องเป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๗๐ 

  ข้อ ๔  ค่าความสว่างของป้ายต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
           (๑)  ส าหรับสนามบินมีการปฏิบัติการบินในช่วงเวลาท่ีมีค่าระยะท่ีนักบินมองเห็นทางวิ่งน้อยกว่า 
๘๐๐ เมตร ค่าเฉล่ียความสว่างของป้ายต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังนี้ 
        สีแดง  ๓๐ แคนเดลาต่อตารางเมตร 
       สีเหลือง  ๑๕๐ แคนเดลาต่อตารางเมตร 
       สีขาว  ๓๐๐ แคนเดลาต่อตารางเมตร 
          (๒)  ส าหรับสนามบินมีการปฏิบัติการบินที่เป็นไปตามข้อ ๗๖๓ (๒) และ (๓) และข้อ ๗๖๔ 
ค่าเฉล่ียความสว่างของป้ายต้องมีค่าอย่างน้อยตามข้อก าหนดดังนี้ 
       สีแดง  ๑๐ แคนเดลาต่อตารางเมตร 
       สีเหลือง  ๕๐ แคนเดลาต่อตารางเมตร 
       สีขาว  ๑๐๐ แคนเดลาต่อตารางเมตร 
          หมายเหตุ  ในสภาพท่ีมีค่าระยะท่ีนักบินมองเห็นทางวิ่งต ่ากว่า ๔๐๐ เมตร จะท าให้เกิดการลด
ระดับค่าการมองเห็นป้าย 

  ข้อ ๕  อัตราส่วนความสว่างของป้ายระหว่างองค์ประกอบสีแดงและสีขาวของป้ายบังคับ ต้องมีค่า
ระหว่าง ๑ ต่อ ๕ และ ๑ ต่อ ๑๐ 

  ข้อ ๖  ค่าเฉล่ียความสว่างของป้ายท่ีได้จากการค านวณโดยการสร้างจุดกริดตามรูปท่ี ๔-๑ และการใช้
ค่าความสว่างท่ีวัดได้จากจุดกริดทุกจุดภายในส่ีเหล่ียมผืนผ้าซึ่งแสดงในรูปลักษณะของป้าย 

  ข้อ ๗  ค่าเฉล่ียเป็นค่าเฉล่ียทางคณิตศาสตร์ของค่าความสว่างท่ีวัดได้จากจุดกริดท้ังหมดท่ีค านวณแล้ว 

  ข้อ ๘  อัตราส่วนระหว่างค่าความสว่างของจุดกริดใกล้เคียง ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑ ส าหรับพื้นท่ี
ด้านหน้าป้ายท่ีจุดกริดมีระยะเท่ากับ ๗.๕ เซนติเมตร อัตราส่วนระหว่างค่าความสว่างของจุดกริดใกล้เคียงต้อง
มีค่าไม่เกิน ๑.๒๕ ต่อ ๑ อัตราส่วนโดยรวมของพื้นท่ีด้านหน้าป้ายระหว่างค่าความสว่างท่ีมากท่ีสุดและน้อยท่ีสุด 
ต้องไม่เกิน ๕ ต่อ ๑ 

  ข้อ ๙  รูปแบบของตัวอักษร เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข ลูกศร และสัญลักษณ์ ต้องเป็นไปตามที่แสดงใน
รูปที่ ๔-๒ ทั้งนี้ ความกว้างของตัวอักษรและระยะห่างของตัวอักษรแต่ละตัวต้องเป็นตามที่ก าหนดแสดงใน
ตารางท่ี ๔-๑ 

  ข้อ ๑๐  ความสูงด้านหน้าของป้ายท่ีแสดงข้อความต้องเป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ 
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  ข้อ ๑๑  ความกว้างของป้ายด้านหน้า ต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดตามรูปท่ี ๔-๔ ยกเว้นเมื่อป้ายบังคับใช้
บนทางขับเพียงด้านเดียว ความกว้างของป้ายด้านหน้าต้องไม่น้อยกว่า 
             (๑)  ๑.๙๔ เมตร ส าหรับทางวิ่งท่ีมีรหัสตัวเลขทางวิ่งเป็น ๓ หรือ ๔ และ 
            (๑)  ๑.๔๖ เมตร ส าหรับทางวิ่งท่ีมีรหัสตัวเลขทางวิ่งเป็น ๑ หรือ ๒ 

ข้อ ๑๒  เส้นแนวขอบของป้าย 
            (๑)  เส้นแบ่งแนวต้ังสีด าระหว่างป้ายแสดงทิศทางท่ีอยู่ติดกัน ต้องมีความกว้างประมาณ ๐.๗ เท่า 
ของความกว้างเส้นของตัวอักษร 
            (๒)  เส้นแนวขอบสีเหลืองบนป้ายแสดงต าแหน่งที่เป็นป้ายเดี่ยว ต้องมีความกว้างประมาณ 
๐.๕ เท่า ของความกว้างเส้นของตัวอักษร 

  ข้อ ๑๓  สีของป้ายต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในภาคผนวกแนบท้าย ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            หมายเหตุ ๑  ค่าความสว่างเฉล่ียของป้ายท่ีได้จากการค านวณโดยการสร้างจุดกริดบนด้านหน้า 
ของป้ายแสดงข้อความและพื้นหลังของสีให้เหมาะสม (สีแดงส าหรับป้ายบังคับและสีเหลือส าหรับป้ายแสดง
ทิศทางและป้ายแสดงจุดหมายปลายทาง) ให้เป็นไปตามข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
           (๑)  เริ่มต้นท่ีมุมบนซ้ายของด้านหน้าป้ายก าหนดจุดกริดอ้างอิงท่ี ๗.๕ เซนติเมตร 
จากขอบด้ายซ้ายและด้านบนของด้านหน้าป้าย 
          (๒)  สร้างจุดกริดให้มีระยะห่างท้ังแนวนอนและแนวต้ัง ๑๕ เซนติเมตร จากจุดกริด 
อ้างอิง โดยไม่รวมจุดกริดท่ีอยู่ในระยะ ๗.๕ เซนติเมตร จากขอบป้ายด้านหน้า 
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          (๓)  เมื่อจุดสุดท้ายในแถว/คอลัมน์ของจุดกริดอยู่ระหว่าง ๒๒.๕ เซนติเมตร 
และ ๑๕ เซนติเมตร จากขอบของด้านหน้าป้าย (แต่ไม่นับรวม) ต้องเพิ่มจุดกริดอีก ๗.๕ เซนติเมตร จากจุดนี้ 
          (๔)  เมื่อจุดกริดอยู่บนขอบเขตของตัวอักษรและพื้นหลัง จุดกริดนั้นต้องเล่ือน
ออกไปให้อยู่ด้านนอกของตัวอักษร 
            หมายเหตุ ๒  จุดกริดท่ีเพิ่มเติมอาจจะมีความจ าเป็นเพื่อให้มั่นใจว่า ตัวอักษรแต่ละตัวมีระยะห่าง 
ท่ีเท่ากันอย่างน้อย ๕ จุดกริด 
            หมายเหตุ ๓  เมื่อในหนึ่งอุปกรณ์มีป้ายสองชนิด ต้องแยกจุดกริดท่ีก าหนดส าหรับป้ายแต่ละชนิด 
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            คู่มือกองทัพอากาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานสนามบิน                                                   AFM 03 - 014 

แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๗๘ 
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วิธีใช้งาน 
  (๑)  เพื่อใช้ในการพิจารณาระยะห่างระหว่างตัวอักษรกับตัวเลขได้อย่างเหมาะสม ให้น ารหัสตัวเลข
จากตาราง a) หรือ b) และน าไปเทียบกับตาราง c) จะได้ความสูงของตัวอักษรหรือตัวเลข 
  (๒)  ระยะห่างระหว่างค าหรือกลุ่มของตัวอักษรที่เป็นค าย่อหรือสัญลักษณ์ต้องมีระยะตั้งแต่ ๐.๕ ถึง 
๐.๗๕ เท่าของความสูงของตัวอักษรท่ีใช้ ยกเว้นเมื่อมีลูกศรอยู่กับตัวอักษรตัวเดียว เช่น “A→” ระยะห่างอาจ
ลดลงได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในส่ีของความสูงของตัวอักษร เพื่อให้มีความสมดุลในการมองเห็นได้ดี 
  (๓)  เมื่อตัวเลขตามด้วยตัวอักษรและในทางกลับกันเมื่อตัวอักษรตามด้วยตัวเลข ให้ใช้ Code 1 
  (๔)  เมื่อขีดยาว จุด หรือเส้นทแยงมุมตามด้วยตัวอักษรและในทางกลับกันเมื่อตัวอักษรตามด้วยขีดยาว 
จุด หรือเส้นทแยงมุม ให้ใช้ Code 1 
  (๕)  ส าหรับป้ายบอกความยาวโทราท่ีเหลือส าหรับการวิ่งขึ้นบนทางวิ่งท่ีมีจุดตัด ความสูงของตัวพิมพ์เล็ก 
“m” เป็น ๐.๗๕ เท่าของความสูงของเลข ๐ ท่ีอยู่ก่อนหน้า และระยะห่างจากเลข ๐ ท่ี Code 1 ส าหรับความสูง 
ตัวอักษรของตัวเลข 
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ภาคผนวกแนบท้าย ๕ 
ต าแหน่งของไฟแสดงสิ่งกีดขวาง 

 
  รูปที่ ๕-๑  ระบบไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางแบบสีขาวกะพริบประเภท A 

 
 หมายเหตุ  ให้ใช้ไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงติดต้ังบนโครงสร้างที่มีความสูงมากกว่า ๑๕๐ เมตร 
เหนือระดับพื้นดิน หากสนามบนิติดต้ังไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลาง ให้ท าเครื่องหมายด้วย 
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     รูปที่ ๕-๒  ระบบไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางแบบสีแดงกะพริบ ประเภท B 
 
หมายเหตุ  ใช้เฉพาะเวลากลางคืนเท่านัน้ 
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     รูปที่ ๕-๓  ระบบไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลางแบบสีแดงน่ิง ประเภท C 
 
หมายเหตุ  ใช้เฉพาะเวลากลางคืนเท่านัน้ 
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รูปที่ ๕-๔  ระบบไฟแสดงสิ่งกีดขวางเป็นคู่ที่มีความเข้มแสงปานกลาง ประเภท A / ประเภท B 

 
 หมายเหตุ  ให้ใช้ไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงติดต้ังบนโครงสร้างที่มีความสูงมากกว่า ๑๕๐ เมตร 
เหนือระดับพื้นดิน หากสนามบนิติดต้ังไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลาง ให้ท าเครื่องหมายด้วย 
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แก้ไขปรับปรุง ครัง้ที่ ๐                                         ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๕-๕  ระบบไฟแสดงสิ่งกีดขวางเป็นคู่ที่มีความเข้มแสงปานกลาง ประเภท A / ประเภท C 

 
 หมายเหตุ  ให้ใช้ไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูงติดต้ังบนโครงสร้างที่มีความสูงมากกว่า ๑๕๐ เมตร 
เหนือระดับพื้นดิน หากสนามบนิติดต้ังไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงปานกลาง ให้ท าเครื่องหมายด้วย 
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รูปที่ ๕-๖  ระบบไฟแสดงสิ่งกีดขวางที่มีความเข้มแสงสูง แบบสีขาวกะพริบประเภท A 
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รูปที่ ๕-๗  ระบบไฟแสดงสิ่งกีดขวางเป็นคู่ที่มีความเข้มแสงสูงและความเข้มแสงปานกลาง ประเภท A / ประเภท B 
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รูปที่ ๕-๘  ระบบไฟแสดงสิ่งกีดขวางเป็นคู่ที่มีความเข้มแสงสูงและความเข้มแสงปานกลาง ประเภท A / ประเภท C 
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ภาคผนวกแนบท้าย ๖ 
ระบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบิน 

 
๑.  รูปแบบและลักษณะ 

  ข้อ ๑.๑  ข้อก าหนดคุณลักษณะพื้นฐานนี้ มีไว้ส าหรับระบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบินแบบพื้นฐาน 
และแบบพรีซิชั่น ส าหรับระบบนี้อนุญาตให้มีค่าละติจูดในระยะห่างระหว่างไฟกึ่งกลางและไฟแถบตามขวาง 
รูปแบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบินที่ใช้โดยทั่วไปแสดงไว้ในรูปที่ ๖-๒ และรูปที่ ๖-๓ ส่วนแผนผังส าหรับ
ระยะภายใน ๓๐๐ เมตร ของระบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่ทางวิ่งแบบพรีซิช่ันประเภทท่ี ๒ และทางวิ่งแบบพรีซิช่ัน 
ประเภทท่ี ๓ จะแสดงไว้ในรูปท่ี ๒๗ 

  ข้อ ๑.๒  การก าหนดองค์ประกอบของไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบินจะไม่ได้ค านึงถึงต าแหน่งของหัวทางวิ่ง 
ว่าอยู่ปลายทางวิ่งหรือถูกเล่ือนจากปลายทางวิ่ง ในท้ังสองกรณีนี้ ระบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบินจะต้อง
ขยายออกไปจากหัวทางวิ่งอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีหัวทางวิ่งท่ีถูกเล่ือนออกไปให้ติดต้ังไฟแบบฝังในส่วนท่ี 
ต่อขยายออกไปจนถึงหัวทางวิ่งตามคุณลักษณะที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้าน
โครงสร้างที่ระบุไว้ในข้อ ๔๕๖ และค่าโพโตเมตริก (Photomatric) ที่ต้องการจะอยู่ในภาคผนวกแนบท้าย ๒ 
รูปท่ี ๒-๑ หรือรูปท่ี ๒-๒ 

  ข้อ ๑.๓  แนวของการร่อนลงท่ีใช้ในการออกแบบไฟเหล่านี้ จะแสดงไว้ในรูปท่ี ๖-๑ 

 

๒.  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในการติดต้ัง 

ตามแนวนอน 

  ข้อ ๒.๑  ค่าความคลาดเคล่ือนด้านขนาด แสดงไว้ในรูปท่ี ๖-๓ 

  ข้อ ๒.๒  แนวเส้นกึ่งกลางของระบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบินต้องเท่ากับแนวเส้นกึ่งกลางท่ีขยายออก 
จากทางวิ่ง โดยอาจมีความคลาดเคล่ือนได้มากสุด ±๑๕ ลิปดา 

  ข้อ ๒.๓  ระยะห่างตามแนวยาวของไฟกึ่งกลางต้องเป็นไปในลักษณะท่ีท าให้ไฟโคมเด่ียวหรือกลุ่มโคมไฟ 
ติดตั้งบริเวณกึ่งกลางของไฟแถบตามขวางในแต่ละแถว และหากมีการเพิ่มจ านวนไฟกึ่งกลางในทางปฏิบัตนิั้น 
ต้องให้มีระยะห่างระหว่างสองไฟแถบตามขวางหรือหนึ่งไฟแถบตามขวางและหัวทางวิ่งให้มีระยะห่างท่ีเท่ากัน 

  ข้อ ๒.๔  ไฟแถบตามขวางและไฟแถบต้องต้ังฉากกับแนวกึ่งกลางของระบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบิน 
โดยอาจมีความคลาดเคล่ือน ±๓๐ ลิปดา ถ้าติดต้ังในรูปแบบท่ีแสดงในรูปท่ี ๖-๓ (A) หรือ ±๒ องศา ถ้าติดต้ัง
รูปแบบท่ีแสดงในรูปท่ี ๖-๓ (B) 
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  ข้อ ๒.๕  เมื่อไฟแถบตามขวางถูกเล่ือนออกจากต าแหน่งมาตรฐาน หากเป็นไปได้ สนามบินต้องน าไฟแถบ 
ตามขวางใด ๆ ท่ีอยู่ติดกันเล่ือนออกตามจ านวนท่ีเหมาะสมเพื่อลดความแตกต่างของระยะไฟแถบตามขวาง 

  ข้อ ๒.๖  เมื่อไฟแถบตามขวางที่แสดงในรูปแบบที่แสดงในรูปที่ ๖-๓ (A) ถูกเลื่อนออกจากต าแหน่ง
มาตรฐาน สนามบินต้องปรับความยาวโดยรวมทั้งหมดให้คงอยู่ในระยะ ๑ ใน ๒๐ ของระยะไฟแถบตามขวาง
ตามความเป็นจริงจากจุดอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ไม่จ าเป็นต้องปรับค่าระยะห่างตามมาตรฐานท่ีระยะ ๒.๗ เมตร 
ตามระยะระหว่างไฟแถบตามขวาง แต่สนามบินต้องจัดให้ไฟแถบตามขวางมีลักษณะสมมาตรกับแนวกึ่งกลาง
ของไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบิน 

 

ตามแนวด่ิง 

  ข้อ ๒.๗  การจัดเรียงไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบินท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การจัดวางบนระนาบแนวนอน 
ผ่านหัวทางวิ่ง (รูปที่ ๖-๔) และการกระท าดังกล่าวควรเป็นเป้าหมายทั่วไป อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างอาคาร 
ต้นไม้ ต้องไม่บดบังแสงไฟจากมุมมองของนักบินซึ่งควรจะต้องอยู่ที่ ๑ องศา ต ่ากว่าแนวร่อนของสัญญาณใน
บริเวณใกล้เคียงเอาท์เตอร์มาร์คเกอร์ (Outer Marker) 

  ข้อ ๒.๘  ภายในทางหยุดหรือพื้นท่ีปลอดส่ิงกีดขวาง และภายใน ๑๕๐ เมตร ของจุดส้ินสุดของทางวิ่ง 
สนามบินต้องติดตั้งไฟให้ใกล้กับพื้นดินมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ในพื้นที่นั้น เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของความ
เสียหาย ในกรณีท่ีอากาศยานลงก่อนถึงทางวิ่ง (Undershoot) หรือวิ่งเลยออกนอกทางวิ่ง (Overrun) ก่อนถึง
ทางหยุดและพื้นท่ีปลอดส่ิงกีดขวาง แต่ถ้าเป็นส่วนท่ีพ้นจากทางหยุดหรือพื้นท่ีปลอดส่ิงกีดขวางแล้ว สนามบิน
ไม่จ าเป็นต้องติดตั้งไฟให้ใกล้กับพื้นดินและเพราะเหตุนี้ลักษณะพื้นผิวซึ่งไม่ราบเรียบแบบลูกคลื่นสามารถ
ชดเชยด้วยการติดโคมไฟไว้บนเสาท่ีมีความสูงเหมาะสม 

  ข้อ ๒.๙  หากเป็นไปได้ สนามบินควรติดต้ังไฟให้มีลักษณะท่ีไม่มีวัตถุภายในระยะ ๖๐ เมตร ของแนว
เส้นกึ่งกลางยื่นทะลุเข้าไปในระนาบของระบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบิน ในกรณีท่ีมีวัตถุสูงภายใน ๖๐ เมตร 
ของแนวเส้นกึ่งกลางและภายในระยะ ๑,๓๕๐ เมตร จากหัวทางวิ่งส าหรับระบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่ทางวิ่ง
แบบพรีซิช่ัน หรือ ๙๐๐ เมตร ส าหรับระบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบินแบบพื้นฐาน สนามบินอาจติดต้ังไฟ
เพื่อท่ีจะท าให้เห็นรูปแบบระนาบด้านนอกครึ่งหนึ่งชัดเจนขึ้นเหนือวัตถุนั้น 

  ข้อ ๒.๑๐  เพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงผลจากระนาบพื้นดินที่ไม่ถูกต้อง สนามบินต้องไม่ติดตั้งไฟต ่ากว่า
ทางลาดชัน (Gradients) ๑ ใน ๖๐ จากหัวทางวิ่งออกไปด้านนอก ๓๐๐ เมตร และต ่ากว่าทางลาดชัน ๑ ใน ๔๐ 
พ้นระยะ ๓๐๐ เมตร แต่ส าหรับระบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่ทางวิ่งแบบพรีซิช่ันประเภทท่ี ๒ และทางวิ่งแบบพรีซิช่ัน 
ประเภทที่ ๓ อาจจ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่า เช่น ไม่อนุญาตให้มีความลาดชันลง (Negative 
Slope) ภายในระยะ ๔๕๐ เมตรของหัวทางวิ่ง 
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แนวก่ึงกลาง 

  ข้อ ๒.๑๑  สนามบินต้องด าเนินการให้ทางลาดชันของเส้นกึ่งกลางในบริเวณใด ๆ (รวมถึงทางหยุดหรือ
พื้นท่ีปลอดส่ิงกีดขวาง) และจะต้องมีการปรับเปล่ียนทางลาดชันให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้และจะต้องไม่เกิน ๑ ใน ๖๐ 
จากประสบการณ์แสดงให้เห็นว่า การด าเนินการในทางปฏิบัติที่ยอมรับได้ในบริ เวณด้านนอกทางวิ่ง โดยเริ่ม
ระดับทางลาดชันสูงขึ้นถึง ๑ ใน ๖๖ และทางลาดชันลดต ่าลงถึง ๑ ใน ๔๐ 

 

ไฟแถบตามขวาง 

  ข้อ ๒.๑๒  สนามบินต้องจัดวางไฟแถบตามขวางให้เรียงในแนวเส้นตรงตัดผ่านไฟกึ่งกลาง ถ้าเป็นไปได้
แนวเส้นดังกล่าวต้องเป็นแนวพื้นราบทุกแห่งหากท าได้ อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้ติดตั้งไฟบนทางลาดชันตาม
แนวขวางท่ีไม่เกิน ๑ ใน ๘๐ ถ้าจะท าให้ไฟแถบตามขวางภายในทางหยุดหรือพื้นท่ีปลอดส่ิงกีดขวางติดต้ังใกล้
กับพื้นดินบริเวณท่ีเป็นทางลาดเอียงมากขึ้น 

 

๓.  ระยะห่างของสิ่งกีดขวาง 

  ข้อ ๓.๑  ให้สนามบินก าหนดพื้นที่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าระนาบของแสง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนด
ระยะห่างของส่ิงกีดขวางและไฟท้ังหมดของระบบอยู่ในระนาบนี้ โดยระนาบดังกล่าวเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า
และมีลักษณะสมมาตรในแนวกึ่งกลางระบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบิน เริ่มจากหัวทางวิ่งและขยายออกไป
อีก ๖๐ เมตร เหนือจุดส้ินสุดของระบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบิน และกว้าง ๑๒๐ เมตร 

  ข้อ ๓.๒  ไม่อนุญาตให้มีวัตถุใด ๆ อยู่ในขอบเขตระนาบของแสงซึ่งมีความสูงกว่าระนาบนั้น ยกเว้นท่ี
ก าหนดให้อยู่ในระนาบดังกล่าว เส้นทางสัญจรและถนนสายหลักท้ังหมด ให้ถือเป็นส่ิงกีดขวางท่ีสูงเกินกว่า ๔.๘ เมตร 
เหนือจุดสูงสุดของพื้นผิวถนน ยกเว้นถนนท่ีให้บริการในสนามบินซึ่งการจราจรของยานพาหนะท้ังหมดอยู่ภายใต้ 
การควบคุมของสนามบินและประสานงานร่วมกับหอควบคุมการจราจรสนามบิน ในส่วนของทางรถไฟ ไม่ว่าจะ
มีจ านวนเท่ียวการเดินรถไฟเท่าใด ให้ถือว่าเป็นส่ิงกีดควางท่ีสูง ๕.๔ เมตร เหนือด้านบนของรางรถไฟ 

  ข้อ ๓.๓  ส่วนประกอบบางส่วนของระบบเครื่องช่วยในการบินลงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวสะท้อน 
(Reflectors) เสาอากาศ (Antennas) ตัวรับสัญญาณ (Monitors) ต้องอยู่เหนือระนาบของแสง สนามบินตอ้ง
ติดต้ังส่วนประกอบดังกล่าวให้อยู่ภายนอกขอบเขตระนาบของแสงในกรณีท่ีตัวสะท้อน (Reflectors) และตัวรับ
สัญญาณ (Monitors) สามารถท าได้หลาย ๆ กรณี 

  ข้อ ๓.๔  ในกรณีที่ระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินในแนวขวาง (ILS Localizer) ที่อยู่
ภายในขอบเขตระนาบของแสง ถ้ามีความสูงที่อยู่เหนือระนาบของแสง ความสูงของโครงสร้างดังกล่าวต้อง
จ ากัดความสูงและอยู่ห่างจากหัวทางวิ่งให้ใกลที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยทั่วไปกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความสูงท่ี
อนุญาตคือ ๑๕ เซนติเมตร ทุกระยะ ๓๐ เมตร ของโครงสร้างท่ีติดต้ังห่างจากหัวทางวิ่ง 
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       ตัวอย่างเช่น  ถ้าเครื่องส่งสัญญาณน าร่องในแนวขวาง (Localizer) ต้ังอยู่ห่างจากหัวทางวิ่ง 
๓๐๐ เมตร จะอนุญาตให้สูงเหนือระนาบแสงของไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบินได้มากที่สุดคือ ๑๐ คูณ ๑๕ 
เท่ากับ ๑๕๐ เซนติเมตร แต่ควรจะต้องให้อยู่ในระดับต ่าท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ และพิจารณาให้สอดคล้องกับการ
ใช้งานของระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (ILS) อย่างเหมาะสม 

  ข้อ ๓.๕  วัตถุท่ีมีอยู่ภายในขอบเขตระนาบของแสง ซึ่งท าให้ระนาบของแสงต้องเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ต้องย้ายออก ลดความสูงลง หรือเปลี่ยนต าแหน่งที่ติดตั้ง ซึ่งจะเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายมากกว่าการยกระนาบของแสง 

 

๔.  การพิจารณาผลกระทบของความยาวที่ลดลง 

  ข้อ ๔.๑  ระบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบินมีความจ าเป็นส าหรับสนับสนุนการบินเข้าสู่สนามบิน
แบบพรีซิชั ่น ซึ ่งนักบินต้องสามารถอ้างอิงต าแหน่ง และท่าทางการบินด้วยสายตาได้ก่อนบินลงทางวิ่ง        
ความปลอดภัยและความต่อเนื่องในการปฏิบัติการบินดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับการมองเห็นนี้ ความสูงเหนือหัวทางวิ่ง 
ท่ีนักบินจะตัดสินใจว่า มีการมองเห็นเพียงพอต่อการบินลงหรือไม่นั้นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการบิน
เข้าสู่สนามบินและปัจจัยอื่น ๆ เช่น สภาพอากาศ อุปกรณ์ภาคพื้น และภาคอากาศ เป็นต้น ซึ่งความยาวของ
ระบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบินท่ีสามารถรองรับการบินเข้าสู่สนามบินทุกรูปแบบคือ ๙๐๐ เมตร ซึ่งสนามบิน 
จะต้องใช้ความยาวนี้ หากสามารถท าได้ 

  ข้อ ๔.๒  อย่างไรก็ตาม ทางวิ่งบางแห่งไม่มีพื้นท่ีเพียงพอท่ีจะติดต้ังระบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบิน 
ท่ีมีความยาว ๙๐๐ เมตร ส าหรับสนับสนุนการบินเข้าสู่สนามบินแบบพรีซิช่ัน 

  ข้อ ๔.๓  ในกรณีนี้ สนามบินจะต้องจัดให้มีระบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบินเท่าที่สามารถท าได้ 
ส านักงานอาจก าหนดข้อจ ากัดเกี่ยวกับการปฏิบัติการบินส าหรับทางวิ่งท่ีมีการลดความยาวของระบบไฟดังกล่าว 
ซึ่งมีหลายปัจจัยท่ีมีผลกับความสูงท่ีนักบินใช้ตัดสินใจว่า จะท าการบินลงหรือการยกเลิกการร่อนลง ซึ่งจะต้อง
เข้าใจว่า นักบินไม่ได้ตัดสินใจทันทีทันใดท่ีความสูงนั้น โดยจะมีกระบวนการพิจารณาอย่างต่อเนื่องระหว่างการบิน 
เข้าสู่สนามบินจนถึงความสูงดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีระบบไฟน าร่องการบินเข้าสู่สนามบินก่อนถึงต าแหน่งท่ีนักบิน
ต้องตัดสินใจ นักบินจะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างเพียงพอ และมีแนวโน้มท่ีจะต้องยกเลิกการบินเข้าสนามบิน 
โดยมีข้อพิจารณาด้านการปฏิบัติการหลายด้านท่ีต้องน ามาประกอบการตัดสินใจก าหนดข้อจ ากัดในการท าการบิน 
แบบพรีซิช่ัน ซึ่งมีการระบุรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ๖ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ซึ่งท าขึ้นที่เมืองชิคาโก เมื่อวันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๗ 
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