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เกร็ดความรูเกี่ยวกับผิวทางของสนามบิน
เมื่อเราเดินทางไปที่สนามบิน สิ่งที่เราตองพบนอกจากอาคารที่พักผูโดยสารแลว ก็คอื ที่
พื้นผิวที่เปนบริเวณที่เครื่องบินใชจอด ใชขับเคลื่อน หรือบินขึ้นลง พื้นผิวเหลานี้ตองไดรับการ
ออกแบบมาใหเหมาะสมกับการรับน้ําหนักของเครื่องบิน การที่จะทําใหพื้นดินรับน้ําหนักเครื่องบิน
ได เราจําเปนตองสรางโครงสรางผิวทางขึ้นมาเพื่อมารับน้ําหนัก ขอใหลองคิดวาถาเรามีความ
จําเปนตองเดินผานพื้นที่ซึ่งเปนดินเลนรับน้ําหนักตัวเราไมไดแลว เราจําเปนตองหาวิธีการตาง ๆ
ไดแกวิธีการนําวัสดุที่มีความแข็งแรงกวา เชน ดินแข็งหรือทรายมาถมใหหนาแลวเดินขามไป หรือ
วิธีการที่นําแผนวัสดุ เชน ไมที่มีความแข็งแรงมาวางขางบนแลวจึงเดินขามไป การทําใหเครื่องบิน
สามารถผานไปบนพื้นดินทีไ่ มแข็งแรงก็เชนกัน แตเราจะใชวัสดุที่ดีกวา เชน ในวิธีแรก เราจะใช
วัสดุ เชน หินมาแทนดินแข็ง หรือทราย และในวิธีที่ 2 จะใชแผนคอนกรีตแทนแผนไม เปนตน
เนื่องจากวิธีการรับน้ําหนักของวิธีการทั้ง 2 วิธีแตกตางกัน วิธีที่ 1 แรงที่ลอเครื่องบินกดลงบนพื้นจะ
กระจายออกพรอมทั้งจะมีความหนาแนนลดลงไปตามความที่เพิ่มขึ้น กลาวคือชั้นวัสดุที่สัมผัสกับ
ลอจะตองรับแรงกดที่หนาแนนกวาชั้นวัสดุที่อยูลึกลงไป ในขณะที่วธิ ีที่ 2 แรงที่ลอกดลงบนพื้นจะ
ถูกรับไวดว ยความแข็งของแผนคอนกรีต โดยจะเกิดการดัดหรือแอนตัวคลายกับรับน้ําหนักของ
คานที่วางอยูบนจุดรองรับหลาย ๆ จุดที่มีลักษณะเปนสปริง การคํานวณออกแบบจึงตางกันโดย
สิ้นเชิง
การคํานวณออกแบบผิวทางแบบที่ 1 เราตองเลือกชนิดและความหนาของวัสดุ โดยนําวัสดุ
ที่มีความแข็งแรงตาง กัน มาเรียงกันดวยความหนาของแตละชั้นที่เหมาะสม จากแข็งแรงนอยที่อยู
ดานลางขึ้นไปถึงแข็งแรงมากที่อยูดานบน ทั้งนี้ตองออกแบบให เมื่อผิวทางรับน้ําหนักลอเครื่องบิน
วัสดุทุกชั้นตองรับคาความหนาแนนของแรงไมเกินขีดความแข็งแรงของวัสดุนั้น ๆ รวมถึงความ
แข็งแรงของชั้นพื้นดินเดิมดวย โดยปกติถา เครื่องบินมีนา้ํ หนักไมมากหรือปริมาณการใชงานนอย
แลว เราจะใชวัสดุคุณภาพตาง ๆ เพียง 3 ชั้น เรียงกันบนพื้นดินเดิมที่ไดรับการปรับระดับไวแลว
วัสดุคุณภาพตาง ๆ เหลานี้ ชั้นลางสุดคือชั้นรองพื้นทาง มักเปนกรวดหรือดินลูกรัง ถัดขึ้นมาคือชั้น
พื้นทาง มักเปนหิน สวนชั้นบนสุดคือชั้นผิว เปนชัน้ ลาดยางแบบตาง ๆ สวนการคํานวณออกแบบ
ผิวทางแบบที่ 2 นั้นเราตองเลือกคุณภาพคอนกรีต เลือกความหนาของชั้นคอนกรีตใหมีความ
แข็งแรงเพียงพอ และเลือกชนิดและความหนาวัสดุชนั้ รองรับที่จะใชวางบนพืน้ ดินเดิม เพื่อเปนการ
ปรับสภาพและเพิ่มความแข็งแรงใหพนื้ ดินเดิม ซึ่งจะทําใหความหนาคอนกรีตนอยลงเปนการ
ประหยัดคาคอนกรีตและชวยเพิ่มคุณสมบัตดิ านอื่น ๆ การออกแบบผิวทางแบบนี้นอกจากจะตอง
ออกแบบใหรับแรงที่เกิดจากนําหนักลอเครื่องบินแลว ผิวคอนกรีตตองรับแรงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้นรวมถึงแรงเสียดทานของลออีกดวย โดยปกติชนั้ รองรับนี้จะเปน
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ดินลูกรังหรือหินแลวแตความเหมาะสม ผิวทางทั้ง 2 แบบนี้มีขอดีและขอเสียแตกตางกันในการ
ออกแบบสนามบินของกรมการขนสงทางอากาศจะเลือกใชผิทางแบบที่ 1 กับพื้นที่สาํ หรับ ขึ้น – ลง
และขับเคลื่อนของเครื่องบิน เนื่องจากมักมีความเรียบมากกวาและบํารุงรักษาสะดวกกวา สวนผิว
ทางแบบที่ 2 จะใหกับบริเวณลานจอดเครื่องบิน เนื่องจากผิดทางไมเกิดความเสียหายหากถูกน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดระหวางการจอด
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของลอเครื่องบินแลว ลอที่อยูบริเวณหัวเครื่องบินจะ
รับน้ําหนักเพียงเล็กนอย คือประมาณรอยละ 5 – 10 น้ําหนักสวนใหญจะถูกรองรับดวยลอหลักที่
สวนกลางสองขางลําตัวเครื่อง ลอหลักของเครื่องบินแตละแบบจะมีจํานวนแตกตางกัน ใน
เครื่องบินขนาดเล็กจะมีเพียงขางละ 1 ลอ ในเครื่องบินขนาดใหญขึ้นจะมีขางละ 2 ลอ จากนั้นลอก็
จะมีลักษณะเปนกลุม ๆ ละ 4 ลอ และมากขึ้นอีกในเครื่องบินขนาดใหญมาก ๆ เชน เครื่องบินแบบ
747 จํานวนลอที่มีมากนี้จะชวยใหน้ําหนักเครื่องบินกระจายออกไปบนพื้นผิวทงไดมากทําใหแรง
ลอที่ลอแตละลอกดลงบนพืน้ ไมเพิ่มขึ้นมากจนเกินไป มีผลโดยตรงตอการออกแบบความหนาของ
ผิวทางแรงดันลมยางของเครื่องบินก็เปนอีกสวนหนึ่งที่มผี ลตอความหนาของผิวทาง เพราะจะเปน
ตัวกําหนดขนาดพื้นที่ ที่ผิวยางลอสัมผัสพื้น และแรงดันลมยางนี้เปนคาความหนาแนนของแรงกด
ในจุดที่ลอสัมผัสพื้น คาแรงดันลมยางของเครื่องบินขนาดใหญจะใชอยูระหวาง 150 ถึง 220 ปอนด
ตอตารางนิ้ว ขึน้ อยูกับแบบเครื่องบิน
การออกแบบผิวทาง ตองกําหนดปริมาณและชนิดของเครื่องบินที่จะใชออกแบบใหได
เสียกอนแลวจึงนําคาจําเพาะของเครื่องบินแบบนั้น ๆ มาใชในการออกแบบ จากเหตุผลที่เครื่องบิน
มีลักษณะจําเพาะของตัวเอง ทําใหเปนเรื่องไมงายนักในการที่ออกแบบไวสามารถรับน้ําหนัก
เครื่องบินแบบอื่นไดหรือไม จึงตองมีวิธีการแปลงคุณสมบัติดานความแข็งแรงของผิวทางที่ไดรับ
การออกแบบไวรับเครื่องบินแบบที่ตางกัน ใหออกมาในรูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน องคการ
การบินพลเรือนระหวางประเทศไดจัดทําวิธี “หมายเลขจําแนกเครื่องบิน - หมายเลขจําแนกผิวทาง”
ขึ้นและกําหนดวาการประกาศความแข็งแรงของผิวทางสําหรับเครื่องบินที่มีน้ําหนักเกิน 5,700
กิโลกรัม ตองใชวิธีโดยขอเท็จจริงแลวเปนการแบงปริมาณแรงกดของลอเครื่องบินออกเปนขั้น ๆ
ดวยตัวเลข เริม่ ตั้งแต 0 แลวมีคาขึ้นไปไดเรื่อย ๆ ถาหมายเลขจําแนกผิวทางมีคามากกวาหรือเทากับ
หมายเลขจําแนกเครื่องบิน แสดงวาผิวทางยังสามารถรับน้ําหนักเครื่องบินได ซึ่งสะดวกตอการ
เปรียบเทียบความแข็งแรงของผิวทางกับผลของน้ําหนักของเครื่องบิน วิธีการมาตรฐานนี้กระทํา
โดยกําหนด ใหใชลอเดีย่ วเปนลอมาตรฐาน และกําหนดคาแรงดันลมยางมาตรฐานที่ 181 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว พรอมทั้งในผิวทางแบบที่ 2 กําหนดคามาตรฐานของแรงดัดที่จะใหเกิดขึ้นในเนื้อ
คอนกรีต การหาหมายเลขจําแนกเครื่องบิน – หมายเลขจําแนกผิวทาง เราจะหาวาผิดทางตาง ๆ ที่ได
ถูกออกแบบไวสําหรับเครื่องบินเฉพาะแบบนั้น ๆ เมื่อเทียบเปนลอมาตรฐานนี้แลวสามารถรับไดที่
น้ําหนักเทาใดตัน และเพราะเครื่องบินที่ใชลอหลักแบบลอเดี่ยวจะมีเดีย่ ว 2 ลอตอหนึง่ เครื่อง และ
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ลอหลักเหลานีร้ ับน้ําหนักเกือบทั้งหมดของน้ําหนักของเครื่องบิน จึงกําหนดใหคาหมายเลขของ
เครื่องบิน – หมายเลขจําแนกผิวทางมีคาเทากับ 2 เทาของจํานวนน้ําหนักเปนตันที่หาได ผลที่ไดคอื
เราสามารถอนุโลมหมายเลขที่หาไดเปนคาน้ําหนักรวม ของเครื่องบินที่ใชลอมาตรฐานนี้ ซึ่งถูกใช
เปนตัวแทนของเครื่องบินแบบนั้น ๆ ได ชวยใหเขาใจงายขึ้นเมื่อตองนําตัวเลขไปใชงาน
ตัวอยางเชน ถาเครื่องบินแบบใดมีหมายเลขจําแนกเครื่องบินเทากับ 45 หมายถึง ผลที่เครื่องบินแบบ
นั้นกระทํากับผิวทางมีคาเทียบเทากับผลทีเ่ ครื่องบินซึ่งมีลอหลักแบบลอเดี่ยวมาตฐาน น้ําหนัก
ประมาณ 45 ตัน และถาหมายเลขจําแนกผิวทาง เทากับ 45 หมายถึงผิวทางมีความแข็งแรงที่จะรับ
เครื่องบินน้ําหนักประมาณ 45 ตัน ที่มีลอหลักแบบลอเดี่ยวมาตรฐานหรือเครื่องบินที่เทียบเทา
อยางไรก็ตามการออกแบบผิวทาง นอกจากจะแยกผิวทางออกเปน 2 แบบแลว เราจะแยกความ
แข็งแรงของพืน้ ดินเดิมออกเปนกลุม ๆ เพือ่ ใหงายตอการจัดทําขอมูลการออกแบบ การประกาศ
ความแข็งแรงของผิวทางสําหรับเครื่องบิน ตามวิธีหมายเลขจําแนกเครือ่ งบิน – หมายเลขจําแนกผิว
ทาง นอกจากแสดงหมายเลขแลว เราตองแสดงแบบของผิวทาง พรอมทั้งทําแสดงกลุมของ ความ
แข็งแรงของพืน้ ดินเดิมรวมไวดว ย การเปรียบเทียบความแข็งแรงก็ตองทําที่แบบของผิวทางและ
กลุมของความแข็งแรงเดียวกัน รวมทั้งถาผิวทางที่มีลักษณะเฉพาะจะตองกําหนดแรงดันลมยาง ก็
ทํากําหนดแรงดันลมยาง ก็ใหกําหนดแรงดันลมยางที่ไดรับไดไวดวย นอกจากนี้องคการการบินพล
เรือนระหวางประเทศไดกําหนดใหแสดงวิธีการที่ใชประเมินคาผิวทาง ซึ่งมีอยู 2 วิธีคือ วิธีทางดาน
เทคนิคและวิธีการอางอิงจากแบบของเครื่องบินขึ้นลง เพือ่ ใหผูที่นําไปใชไดมีขอมูลที่มากเพียงพอ
หมายเหตุ
ผิวทางแบบที่ 1 – Flexible Pavement
ผิวทางแบบที่ 2 – Rigid Pavement
หมายเลขจําแนกของเครื่องบิน –Aircraft classification number : CAN
หมายเลขจําแนกผิวทาง – Pavement classification number : PCN
ตัวอยางการประกาศคาความแข็งแรงของผิวทาง
45/F/B/X/T
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คือ ตัวเลขแสดงความแข็งแรงของผิวทางหรือผลที่น้ําหนักเครื่องบินกระทํา
F
คือ ชนิดของผิวทาง F – Flexible Pavement, R – Rigid Pavement
B
คือ ความแข็งแรงของแรงดันลมยาง มีคาระหวาง w – High pressure ถึง Z – very
Low pressure
T
คือ วิธีการหาคาความแข็งแรง T – Technical evaluation, U – using aircraft
experience

