สนามบินของกรมไดมาตรฐานหรือเปลา
“สนามบินของกรมการบินพาณิชยไมไดมาตรฐาน” เปนคําพูดที่ไดยินบอยครั้ง ( จากผูที่
อาจจะเรียกไดวาไมรูจริง ) แลวมันจริงหรือไม ? กอนจะตอบคําถามนี้ ลองมารูจักกับสนามบินจริง ๆ กัน
กอน
เริ่มแรกถาสนามบินแหงหนึ่งไมมีไฟฟาสนามบินเชน ไฟสองทางวิ่ง ( Runway edge lights ) ซึ่ง
เปนไฟฟาแสงสวางที่เปนดวงโคมอยูตามขอบของทางวิ่ง ที่จะทําใหเกิดการมองเห็นทางวิ่งเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา จากเครื่องบินที่อยูในอากาศในเวลากลางคืนหรือเวลาที่อากาศไมแจง สนามบินนั้นไมได
มาตราฐานใชไหม ? คําตอบยังไมจริง ตองมาดูกันวาทางวิ่งนั้นไดถูกกําหนดหรือสรางขึ้นมาใหเปนทาง
วิ่งแบบใด ถาเปนถาเปน Visual runway หรือ Non instrument runway ที่จะใหใชงานเฉพาะชวงเวลา
ดวงอาทิตยขึ้นถึงตก ทางวิ่งนั้นก็ไมผิดมาตรฐานแตอยางไร ( มาตรฐานที่วานี้คือขอกําหนดใน
ภาคผนวก 14 ของอนุสัญญาชิคาโก หรือ ของ ICAO )
อีกตัวอยางหนึ่ง สนามบินอีกแหง ทางวิ่งไมมี ILS หรือชื่อเต็ม ๆ วา Instrument Landing
System ซึ่งเปนเครื่องชวยในการชวยนําเครื่องบินเขาหาทางวิ่งในขณะบินลง โดยชวยใหบินต่ําลงและ
เขาใกลทางวิ่งจนถึงระดับหนึ่งเทานั้น (จะใกลทางวิ่งแคไหนขึ้นอยูกับเครื่องมือตัวนี้วาจะเอาตัวที่เกงแค
ไหน การติดตั้ง สภาพพื้นที่ของสนามบินวาเหมาะสมแคไหน และองคประกอบอื่น ๆ อีกหลายอยาง )
สนามบินนี้ไมไดมาตรฐานใชไหม ? ถาตอบวาไมไดมาตรฐานก็ยังไมถูก ตองมาดูกันอีกทีวาทางวิ่งนี้ได
ถูกออกแบบกอสรางและกําหนดใหเปน Precision runway หรือไม ถาทางวิ่งถูกสรางขึ้นมาใหเปน
Visual runway หรือ Non - precision runway ทางวิ่งของสนามบินนี้ก็ไมจําเปนตองมี ILS ก็
หมายความวา ไมผิดมาตรฐานอะไร
คราวนี้ลองมาดูวา สนามบินแหงหนึ่งเปนสนามบินที่มีทางวิ่งที่ถูกสรางขึ้นมา มีความยาว 1,700
เมตร กวาง 30 เมตร และมีเครื่องบินขนาด 70 ที่นั่งมีชวงปก ( Wing span ) ไมถึง 36 เมตร ซึ่ง ICAO
จัดใหอยูใน code 3C องคประกอบของทางวิ่งเปนไปตามขอกําหนดของ ICAO ทุกอยาง และเปนทาง
วิ่งแบบ Non - precision runway ( คือไมตองมี ILS ) สนามบินนี้ก็ถือวาไดมาตรฐานทุกประการ แตวัน
ดีคืนดีสายการบินเปลี่ยนแปลงเครื่องบิน มีชวงปกกวางกวา 36 เมตร มาบินลงที่สนามบินนี้ เมื่อไปดู
ภาคผนวก 14 ปรากฏวา ถาจะใหไดตามขอกําหนดของ ICAO ภาคผนวก 14 แลว ทางวิ่งตองกวาง 45
เมตร สนามบินนี้ตกมาตรฐานเพียงชั่วขามคืน! สมมุติวาสามารถขยายความกวางของทางวิ่งจาก 30
เปน 45 เมตรไดในเวลา 6 เดือน เสียเงินไป 100 ลาน พอสรางเสร็จ สายการบินใชเครื่องบินที่ชวงปก
กวางกวา 36 ไมคุม จึงเปลี่ยนกลับมาใชเครื่องบินแบบเดิมปกกวางนอยกวา 36 เมตร แลวเกิดใชแบบนี้
ตลอดไป สนามบินลงทุนไป 100 ลานบาท ไปเสียแลว แตถาสนามบินยังไมขยายความกวางของทาง

วิ่ง ยังคงมีความกวางของทางวิ่ง 30 เมตรเหมือนเดิม จะเกิดอะไรขึ้น? จะโทษวาสนามบินไมได
มาตรฐานในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเครื่องบินมาลงหรือ ?
การที่จะตอบคําถามนี้ได ตองมาวากันถึงการออกประกาศนักบิน ( AIP ) และวิธีการกอนการบิน
กอนทําการบินนักบิน หรือสายการบินตองตรวจสอบขอมูลสนามบินที่จะไปทําการบินลงและขึ้น วามี
สภาพเปนอยางไรเชนเมื่อทางวิ่ง ใน AIP ประกาศไววา ทางวิ่งมีความกวาง 30 เมตร เมื่อบินมาลงแลว
จะปลอดภัยหรือไม เมื่อนักบินหรือสายการบินตรวจสอบแลววาปลอดภัยก็นําเครื่องบินมาลงได ( เชน
เมื่อคราวเครื่องบิน Boeing 747 จากออสเตรเลีย มาลงที่สนามบินอุดรธานีเมื่อครั้งนั้นมีความกวางทาง
วิ่ง 38 เมตร ถาจะใหเปนไปตามขอกําหนดของ ICAO ตอง 45 เมตร ) กรณีขอใหเปรียบเทียบกับเมื่อมี
รถบรรทุกคันหนึ่งกําลังจะวิ่งลอดใตสะพานลอยที่ทางหลวงติดปายไววาสูง 4.5 เมตร ซึ่งตามมาตรฐาน
ทางหลวงคือ 5.0 เมตร คนขับรถบรรทุกคันนั้นตองรูวารถตัวเองสูงเทาใด ถาสูง 4.3 เมตร ก็ขับลอดใต
สะพานลอยไปได แมสะพานลอยจะไมไดสรางไวสูงจากผิวถนนตามมาตรฐาน ฉันใดก็ฉันนั้น สําหรับ
กรณีสนามบินและการติดปายที่สนามบินเพื่อใหขอมูลกับนักบินเมื่อบินมาถึงสนามบิน ไมสามารถทําได
เหมือกรณีรถบรรทุกมาถึงสะพานลอย เพราะขอมูลไมใชแผนปายแผนเดียวที่นักบินตองการจะรู แต
นักบินตองใชขอมูลมากมาย จึงตองมีการจัดพิมพ AIP ใหนักบินไดศึกษาขอมูลกอนจะบินไปสนามบินที่
ตองการ ICAO จึงกําหนดใหหนวยงานราชการดานการบินแตละประเทศจัดพิมพ AIP ของประเทศตน
กรณีใกลเคียงกันในเรื่องของการดับเพลิง ( และการแขงขันการไดมาตรฐานเปน
แรงจูงใจ ) หากสนามบินไดมีประกาศไวใน AIP วาขีดความสามารถในการดับเพลิงอยูในระดับชั้น……
ซึ่งหมายความวามีวัสดุ อุปกรณที่สามารถดับเพลิงที่เกิดกับอากาศยานขนาดความยาวของลําตัว……..
เมตร สายการบินและนักบินตองตรวจสอบขอมูล หากพบวาเครื่องบินของตนตองการขีดความสามารถ
ในการดับเพลิงสูงกวานี้ ก็ตองพิจารณาเอาเองวา จะนําเครื่องบินมาลงหรือไม ถานํามาลงแลวจะบอกวา
สนามบินตกมาตรฐานในเรื่องการดับเพลิงก็จะไมถูก ซึ่งก็เปนกรณีคลายกับเรื่อง ความกวางทางวิ่ง ที่จะ
มาบังคับกันใหมีการขยาย
ณ จุดนี้อาจจะมีคําถามใหมเกิดขึ้นวา ถาอยางนั้นสนามบินไมตองทําอะไร ไมตองมี
อะไร ที่ไดมาตรฐานก็ไดหรือ และใหสายการบินพิจารณาจากขอมูลในประกาศเอาเองวาจะปลอดภัย
ไมปลอดภัยที่จะทําการบินขึ้นลงที่สนามบินนั้น ๆ ตรงนี้มีทั้งสวนที่ถูกและไมถูก สนามบินที่มีขอจํากัด
มาก ๆ มีสภาพที่ไมเขากฎเกณฑมาตรฐานมาก ๆ จะไดผลกระทบเอง เชน จะมีสายการบินที่จะไมยอม
มาลงเนื่องจากไมอยากเสี่ยง สนามบินก็จะขาดลูกคา ทองที่ก็จะไมมีบริการสายการบินตอเนื่องจนถึง
สภาพเศรษฐกิจของทองถิ่น หากสนามบินเปนของรัฐ รัฐจึงตองทําสนามบินใหมีสภาพดี ปลอดภัย ตาม
ที่ตั้งจุดประสงคไว (เชนเปนสนามบินขนาดเล็ก บริการเฉพาะเวลากลางวัน ซึ่งก็จะมีทางวิ่งเปน Visual
runway หรือ เมื่อมีปริมาณการจราจรมากหนอย ก็เปนสนามบินที่มีทางวิ่งเปน Non - precision
runway ตามที่พูดถึงตอนตน) ถาเปนสนามบินที่ไมใชของรัฐ และตองการลูกคาก็จําเปนตองทําสนามบิน

ใหดีไดเกณฑที่มีความปลอดภัยเพียงพอ (ตรงนี้จะเห็นวามีการถวงดุลกันเองระหวางสนามบินกับสาย
การบิน ดังนั้นหากสนามบินกับสายการบินเปนรายเดียวกัน เรื่องความปลอดภัยจึงนาเปนหวง เพราะจะ
ไมมีการถวงดุลกันอยางที่วาไว)
จากที่กลาวมา ก็จะสรุปไดวา หากจะถามวาสนามบินไดมาตรฐานไหม ? ก็คงตองยอน
ถามกลับไปวา เอามาตรฐานไหน และตองอธิบายตอไปดวยวา สนามบินเราเปนสนามบินที่มีทางวิ่งเปน
แค Visual runway หรือ Non - precision runway หรืออะไร บางทีเราอาจจะบอกวาถาเอามาตรฐาน
ของ Visual runway เราก็ผานเกณฑมาอยูแลว (ถาสนามบินเราเปน Non - precision หรือ precision)
บางเรื่องก็ไมมีมาตรฐาน เชน ทําไมแอรของอาคารผูโดยสารไมเย็น ไมมีมาตรฐานเอา
เลย เรื่องนี้คงไมมีหนวยงานไหนมาบังคับวา ตองปรับอุณหภูมิใหเปนกี่องศาถึงไดมาตรฐาน ทํานอง
เดียวกันกับเรื่องของความสะอาด ………………

