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การวางแผนทาอากาศยาน
การจัดตั้งหรือพัฒนาทาอากาศยานใหมีขนาดเหมาะสม ไมเกินความตองการจริง ไดมาตรฐานความ
ปลอดภั ยตามที่ กําหนด ใชเงิ นลงทุน และมีผ ลกระทบตอชุ มชนคอนขางมาก ดังนั้น เพื่ อทําใหทาอากาศยาน
ที่ใหบริการตอสาธารณะเกิดผลดีตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามวัตถุประสงค1 จึงตองมี
การวางแผนทาอากาศยาน โดยพิจารณาถึงป4จจัยตางๆ อยางครบถวน คํานึงถึงผลกระทบตอชุมชน สิ่งแวดลอม
เป6นที่ยอมรับของผูใชบริการและชุมชนที่เป6นสถานที่ตั้งทาอากาศยานนั้นๆ ผูจัดทําไดสรุปขั้นตอนการวางแผน
ทาอากาศยาน ตามลําดับ ดังนี้
1 การคาดการณความตองการในการเดินอากาศ
โดยทั่ ว ไปการคาดการณ1 ค วามตองการในการเดิ น อากาศจะประเมิ น ในชวงระยะดํ า เนิ น การ
10-20 ป; ข างหนา อยางไรก็ ต าม หากในชวงระยะเวลากอสรางของทาอากาศยานใชระยะเวลานานมาก
การประเมินจําเป6นตองรวมระยะเวลากอสรางไปดวย (ประมาณ 3-4 ป;) เพื่อทําการประเมินงบประมาณในการ
ลงทุนใหถูกตองและแมนยํายิ่งขึ้น
2 การจําแนกประเภทอากาศยาน
ขนาดของทาอากาศยานขึ้นอยูกับขนาด คุณลักษณะ และความสามารถของอากาศยาน ดังนั้น
ขั้น ตอนแรกในการวางผั งแมบทในการกอสรางทาอากาศยาน คือการคาดการณ1 ของอากาศยานที่จ ะเขามา
ใหบริการในชวงระยะดําเนินการ ขอมูลที่สําคัญที่จะตองทราบไดแก ชนิดเครื่องบินที่ใชในป4จจุบัน แนวโนมของ
เครื่องบินที่ผลิตในอนาคต กลยุทธ1การบริหารจัดการของสายการบิน และป4จจัยอื่นๆ
การพิจารณานําอากาศยานใหมๆ เชามาใชบริการจําเป6นตองทําการศึกษา เพื่อไมใหเกิดผลกระทบ
ตอแผนของทาอากาศยานที่วางไว การกําหนดใหอากาศยานมีเพียงชนิดเดียวเป6นเกณฑ1ในการวางแผน อาจเป6น
ป4ญหากับอากาศยานประเภทอื่นๆ และเป6นขอจํากัดของเครื่องบินที่จะมาใชบริการในอนาคต ทั้งนี้ การพิจารณา
โดยอาศัยประเภทของอากาศยานที่จัดไว จะทําใหอากาศยานชนิดอื่นที่จัดอยูในประเภทเดียวกันสามารถมาใช
บริการได
เกณฑ1ในการพิจารณาจัดประเภทของอากาศยาน ประกอบดวย ความสามารถในการบรรทุกผูโดยสาร
และการใชความยาวทางวิ่ง (Runway) ซึ่ งความสามารถในการบรรทุ กผูโดยสารของอากาศยานเป6น เกณฑ1
พิจารณาการวางแผนระดับการใหบริการของทาอากาศยาน สวนความยาวทางวิ่งจะเป6นตัวกําหนดงบประมาณ
ในการลงทุ น ของทาอากาศยานโดยขึ้ น อยู กั บ ความสามารถของอากาศยาน , น้ํ า หนั ก บรรทุ ก และสภาพ
ภูมิอากาศ ดวยเหตุ ผ ลดั งกลาว จึ งจํา เป6น ตองพิ จารณาป4 จจั ย ที่ไดกลาวขางตน เพื่ อใหการใชประโยชน1 ของ
สนามบินเป6นไปดวยดีตลอดชวงระยะดําเนินการ
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การใชความยาวทางวิ่ง สําหรับเครื่องบินขนาดตางๆ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ประเภทอากาศยาน
Large sized jet aircraft
Medium sized jet aircraft
Small sized jet aircraft
Turbo-prop airplanes
Small airplanes

อากาศยาน
A340 , B747, B777
B767, A300
MD81, B737, A320
ATR72, YS 11, SAAB 340
Cessna Caravan, Donier

ความยาวของ Runway (ม.)
มากกวา 2,500
มากกวา 2,000
มากกวา 2,000
มากกวา 1,500
800-1,000

ในการวางแผนการกอสรางทาอากาศยาน อาจจะพิจารณาสรางทางวิ่งที่ 2 หรือมากกวา ในกรณีที่
ทางวิ่ ง ที่ มี เ พี ย ง 1 ทางวิ่ ง ไมสามารถรองรั บ จํ า นวนเที่ ย วบิ น ไดหรื อสภาพภู มิ อ ากาศ ลั ก ษณะภู มิป ระเทศ
ไมเอื้ออํานวย การสรางทางวิ่ง 2 ทางวิ่ง หรือมากกวาที่ทางวิ่งวางอยูในทิศทางเดียวกับลมสวนใหญ เพื่อใหการ
บินขึ้นและลงของเครื่ องบินมีอิสระตอกัน จํ าเป6นที่ตองสรางทางวิ่งใหขนานกันและมีร ะยะหางกั น ตามคูมื อ
Aerodrome Manual ICAO สําหรับการสรางทางวิ่งที่ 2 ดวยเหตุผลจากป4ญหาของทิศทางลมไมคงที่ทางวิ่ง
จะถูกใชเป6นทางวิ่งสํารองตามขอแนะนําของ ICAO ทั้งนี้ ความสามารถในการรองรับจํานวนเที่ยวบินของทางวิ่ง
ขึ้นอยูกับหลายป4จจัย ไดแก จํานวนทางวิ่ง, ชนิดอากาศยาน, เที่ยวบิน และ airspace รอบทาอากาศยาน
การเลือกประเภทอากาศยานที่จะนํามาใชสวนใหญจะพิจารณาจากความสะดวกสบายของผูโดยสาร
ผลประกอบการ ปริมาณการจราจร และคากอสรางหรือพัฒนาทาอากาศยานหากตองการใหทาอากาศยาน
สามารถรองรับจํานวนผูโดยสารเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ทาอากาศยานจําเป6นตองสามารถมีการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการรองรับเครื่องบินแบบ Jet ขนาดใหญ โดยยังคงรักษาระดับการใหบริการไวได
3 ขนาดของทาอากาศยาน
ขนาดของสิ่งอํานวยความสะดวกหลักๆ ของทาอากาศยาน ไดแก Runway Taxiway และ Apron
โดยพื้นฐานพิจารณาจากขนาดและจํานวนเที่ยวบินของอากาศยานที่จะเขามาใชบริการ ทางวิ่ง (Runway) ที่ให
บริการภายในประเทศ ความยาวประมาณ 1,500 เมตร จะรองรับอากาศยานประเภทใบพัด เชน ATR72,
SAAB 340 ความยาวประมาณ 2,000 เมตร หรือมากกวาจะรองรับ Small และ Medium Jet เชน B737,
A320 และความยาวประมาณ 2,500 เมตร หรือมากกวาจะรองรับเครื่องบินแบบที่ใหญกวา เชน A300,
B747 ได ทั้งนี้ การใชความยาวทางวิ่งยังคงขึ้นอยูกับ น้ําหนักของเครื่องบิน อุณหภูมิ และระดับความสูงของ
ทาอากาศยานแตละแหง
4 การเลือกสถานที่กอสรางทาอากาศยาน
หลังจากไดตัดสินใจเลือกสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของทาอากาศยานที่เหมาะสมแลว ขั้นตอน
ตอไป คื อ การเลื อกสถานที่กอสรางที่มีทิศทางวิ่งใหเหมาะสมตามหลั กเกณฑ1ในการพิจ ารณาพื้ นที่ กอสราง
ทาอากาศยาน ดั งตารางที่ 2 อยางไรก็ตาม ป4จจัย อื่นๆ ที่มีในแตละทองที่จะตองถูกนํา มาประกอบในการ
ตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมตอการกอสรางดวย
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ตารางที่ 2 หลักเกณฑ1ในการพิจารณาเลือกสถานที่กอสรางทาอากาศยาน
ป3จจัยในการพิจารณา
1. หวงอากาศฯ
(Airspace condition)

ประเด็นที่สําคัญที่ตองตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบขอจํากัดของเขตปลอดภัย
- ตรวจสอบจากขอจํากัดของ
ไดแก Approach surface, Transition
Surface ตางๆ วาไมสูงเกินกําหนด
surface, horizontal surface เป6นตน
พื้นผิวเหลานีจ้ ําเป6นตองทําการตรวจสอบ
ใหมีความปลอดภัย
-

ตรวจสอบขอจํากัด สําหรับ
การบินเขา-ออกของเครื่องบิน

-

ตรวจสอบการปฏิบตั ิการบินที่
เกี่ยวกับทิศทางและความเร็วลม
ทัศนวิสัยตอการบิน

- ความป4qนปrวนของกระแสลมหรือ
ป4จจัยอื่นๆ ที่รบกวนการปฏิบัติการบิน

-

ตรวจสอบกระแสลม

3. สภาพสิ่งแวดลอม
- จํากัดจํานวนเครื่องบินที่บินขึ้น-ลง เพื่อ
(Environmental conditions)
ปtองกันผลกระทบเรื่องเสียง

-

จัดเตรียมแผนที่แสดง Noise
contour และตรวจสอบพื้นที่
ที่มีความออนไหวตอผลกระทบ
ทางเสียง เชน โรงพยาบาล
บานพักอาศัย

- ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ไดแก
ดานกายภาพ, ดานชีวภาพ, การใช
ประโยชน1ของมนุษย1 และคุณภาพชีวิต)
ที่เกิดจากการกอสรางและดําเนิน
ทาอากาศยาน

-

ทําการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

- การนําเทคนิคที่สะดวก เหมาะสมและ
งายตอการกอสรางทาอากาศยาน

- ออกแบบรายละเอียดเบื้องตนใน
การกอสราง

- ราคาเหมาะสมตอการกอสราง

- ประเมินงบประมาณในการ
กอสรางเบื้องตนในแตละงาน

- ทําการตรวจสอบการเขาสูทาอากาศยาน
Arrival path และ การบินออก
ทาอากาศยาน Departure path จาก
เสนทางบิน
2. ระบบการทํางานของเครื่องบิน - การปฏิบัติการบิน
(Operating conditions)

4. ขั้นตอนการกอสราง

5. การเขาถึงทาอากาศยาน

- ผูใชบริการทาอากาศยานสามารถเดินทาง - ตรวจสอบเสนทางคมนาคม ไดแก
ถึงทาอากาศยานไดอยางสะดวก
สภาพถนน, สถานีรถไฟที่เขาสูทา
อากาศยาน หรือเสนทางอื่นๆที่
สามารถเดินมาสูทาอากาศยานได
อยางสะดวกและรวดเร็ว
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5. การจัดทําผังแมบททาอากาศยาน
หากยังไมสามารถสรุปหรือตัดสินใจเลือกที่ตั้งทาอากาศยานได เนื่องจากมีขอจํากัดตางๆ จะตอง
ทบทวนขนาดทาอากาศยาน เพื่อตัด สินใจการเลือกสถานที่สํ าหรับ กอสรางโครงการที่มีความเหมาะสมใหม
กอนจัดทําผังแมบททาอากาศยานตอไป
สรุปขั้นตอนการวางแผนทาอากาศยาน (Airport Planning)
การพยากรณความตองการในการเดินอากาศ
-

คาดการณ1ผโดยสาร
ู

-

คาดการณ1จํานวนเที่ยวบินโดยพิจารณาจากเสนทางบิน

-

กําหนดเที่ยวบินที่เหมาะสมตอทาอากาศยาน

การจําแนกเครื่องบิน

เกณฑ1ในการตัดสินใจเลือก
ประเภทอากาศยาน
การคาดการณ1การขนสงสินคาทางอากาศ
อากาศยานที่ไดรับเลือกแลว

กําหนดขนาดของทาอากาศยาน

เลือกสถานที่กอสรางทาอากาศยาน

จัดทําผังแมบททาอากาศยาน
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งานพั ฒ นาทาอากาศยานนั บ ตั้ ง แตเริ่ ม การพั ฒ นาทาอากาศยานแหงใหมหรื อ การปรั บ ปรุ ง
ทาอากาศยานเดิมเพื่อรองรับกิจกรรมการบินดานพาณิชย1 จําเป6นตองพิจารณาและดําเนินการตามขอกฎหมาย
ดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของแหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ไดแก
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑวิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กําหนดให “โครงการระบบขนสงทางอากาศ ไดแก
การกอสรางหรือขยายสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวเพื่อการพาณิชย1ที่มีขนาดความยาวทางวิ่งตั้งแต 1,100 เมตร
หรือสนามบินน้ําทุกขนาด” จะตองจัดใหมีการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห1ผลกระทบสิ่งแวดลอมกอน
การอนุญาตโครงการหรืออนุญาตขึ้น-ลงชั่วคราว และ ประกาศกฎกระทรวงฯ เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด
และวิ ธี ปฏิ บัติ สํา หรั บโครงการหรื อกิ จ การที่ อาจกอใหเกิ ด ผลกระทบตอชุ มชนอยางรุ น แรง ทั้ งทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะตองจัดทํา
รายงานการวิ เ คราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ณ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2553
กํ า หนดใหโครงการระบบขนสงทางอากาศที่ มี ก ารกอสราง ขยาย หรื อ เพิ่ ม ทางวิ่ ง ของอากาศยานตั้ ง แต
3,000 เมตรขึ้นไป ตองปฏิบัติตามประกาศนี้
ป4จ จั ย พิ จ ารณาทางสิ่ งแวดลอมที่ เ กี่ ย วของกั บ การพั ฒ นาสนามบิ น คื อ (1) มลพิ ษทางอากาศ,
(2) มลพิ ษทางน้ํ า, (3) เสีย งดั งรบกวน, (4) ความสั่น สะเทื อน, (5) สภาพภู มิประเทศ, (6) ตนไม (7) สั ต ว1 ,
(8) สุ น ทรี ย ภาพ และ (9) การพั กผอนหยอนใจ โดยป4 ญ หาที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ เสี ย งดั งรบกวน ซึ่ งเสี ย งของ
เครื่องบิน เจ็ต (jet) เป6 นสาเหตุ ของป4 ญหาชุมชนที่สํา คัญ การกอสรางสนามบินใหมที่ เป6นโครงการพัฒนา
ขนาดใหญ การประเมิ น สิ่งแวดลอมควรจะทํา การศึ กษาอยางครบถวนในเรื่องของผลกระทบจากเสีย งของ
เครื่องบิน ตอพื้ นที่โดยรอบ การใชที่ดิน ในบริเวณพื้นที่ โดยรอบสนามบินควรสอดคลองกั บความดังจากเสีย ง
เครื่ อ งบิ น ดั ง นั้ น แผนผั ง สนามบิ น และการใชประโยชน1 ที่ ดิ น สํ า หรั บ พื้ น ที่ โ ดยรอบสนามบิ น ควรจะตอง
ทําการศึกษาไวอยางรอบคอบเพื่อลดป4ญหาของมลพิษทางเสียงเชนเดียวกันกับเมื่อสนามบินถูกสรางบนที่ดิน
จากการซื้ อ หรื อเวนคื น จากประชาชน การประเมิ น ผลกระทบ จากการไดมาซึ่งที่ ดิ น ก็ เ ป6 น สิ่งที่ จํ า เป6 น ตอง
พิจารณาอยางรอบคอบ เมื่อประเมินสถานการณ1สิ่งแวดลอมแลว สิ่งที่ตามมาก็คือ มีความจําเป6นที่ตองไดรับ
ความเขาใจและ ความรวมมือสําหรับการสรางสนามบินจากผูมีสวนเกี่ยวของ
ดังนั้น หากจะมีการกอสรางหรือพัฒนาทาอากาศยานการดูแลดานสิ่งแวดลอมจะตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญ ญัติ สงเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 โดยจัดใหมี การศึ กษาและจัด ทํ า
รายงานการวิเคราะห1ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) กอนดําเนิน
โครงการ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดรับความเห็นชอบ โดยตองจัดสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปtองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหกับสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางนอยป;ละ 2 ครั้ง
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