


การเตรียมพื้นที่รับขึ้น -  ส่งลงของเฮลิคอปเตอร์ 

1. ขนาดของพื้นที่รับขึ้น -  ส่งลง 

1.1  ขนาดของพื้นที่รับขึ้น-ส่งลง  ขึ้นอยู่กับจ านวนและแบบ เฮลิคอปเตอร์ 
1.2 สภาพพ้ืนผิว   อุณหภูมิ   ความชื้น  ความสูงในภูมิประเทศ  และสิ่งกีดขวาง
ทิศทางวิ่งขึ้น-ร่อนลง  เปลี่ยนแปลงไป 
1.3  พื้นที่รับขึ้น-ส่งลง  ส าหรับ  ฮท.1 และ ฮท. 212  มีขนาดดังนี้   พื้นที่สี่เหลี่ยม 
ขนาด 50x50  เมตร เป็นอย่างน้อย  และพื้นที่รูปวงกลม  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
20-75 เมตร   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของสิ่งกีดขวางโดยรอบพื้นที่ 
1.4  ขนาดของพื้นที่รับขึ้น-ส่งลง  ที่ใช้ในเวลากลางคืนจะกว้างกว่าในเวลากลางวัน 
1.5 ขนาดของพื้นที่วางตัวลักษณะวงกลม  (PAD)  ส าหรับตัวอักษรหรือตัวเลขก ากับ 
มีรายละเอียดตามรูปภาพดังนี ้





2. สภาพของพื้นผิว 

2.1 พื้นผิวจะต้องมีความราบเรียบ  ปราศจากตอไม้, 
หลุมบ่อ หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ  รวมทั้งวัสดุปลิวว่อน
ได้เช่น  ถุงพลาสติก, ใบไม้  และสังกะสี  ฯลฯ 
 
2.2  พื้นผิวจะต้องแข็งแรงเพียงพอ   สามารถรับ
น้ าหนักเฮลิคอปเตอร์เพ่ือป้องกันไม่ให้ฐาน ฮ. จมดิน  
เพราะถ้าฐานข้างใดข้างหนึ่งจมดินจะเกิดอันตราย
เมื่อ  ฮ.  ยกตัวบินขึ้น 



2.3  พื้นที่วางตัวโดยรอบไม่ควรมีทรายและฝุ่น  ปัญหาที่เกิดขึ้นจากทราย
และฝุ่นคือ 
-  ท าให้เกิดการกัดกร่อนต่อใบพัด, ชุดกังหันอัดอากาศ, กระจกหน้า  ฯลฯ 
-  เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์  ท าให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลง
หรืออาจท าให้เครื่องยนต์ดับได้ 
-  จ ากัดทัศนะวิสัย นักบินจะมองไม่เห็นทิศทาง  และหลงต าแหน่ง  ที่  ฮ.  
ลอยตัวอยู่  ถ้าเป็นที่พื้นแคบ    และจ ากัดอาจเป็นเหตุให้ใบพัดประธาน
หลัก  หรือใบพัดหาง  ฟันสิ่งกีดขวางโดยรอบ  ฮ.  ได ้
-  การแก้ไขพื้นที่มีฝุ่นมากควรใช้น้ าฉีดรดพื้นที่นั้น  เพื่อลดปริมาณฝุ่นลง 



3. ความลาดของพื้นผิว 
       โดยปกติเฮลิคอปเตอร์ต้องการพื้นที่วางตัวเป็นแนวระดับ  ถ้าหากมีพ้ืนที่จ ากัดจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

3.1  พื้นที่มีความลาดไม่เกิน  7 %  เฮลิคอปเตอร์อาจวางตัวตามแนวลาด  โดยหันหัวขึ้นทางลาดสูง  
( LAND  UP  SLOPE )   

3.2  พื้นที่มีความลาดระหว่าง  7 – 15 %  เฮลิคอปเตอร์อาจวางตัวขวางแนวลาดและเม่ือยกตัววิ่งขึ้น  จะบินออกตาม
ทิศทางแนวลงลาด (DOWN HILL)  เพ่ือหลีกเลี่ยงใบพัดประธานหลักฟันแนวลาด  หรือสิ่งกีดขวางบริเวณด้านบนแนวลาด 

3.3  พื้นที่มีความลาดเกิน  15 %  เฮลิคอปเตอร์จะต้องลอยตัวอยู่เหนือทางขวางแนวลาด  ในระหว่างท าการบรรทุกหรือ
เลิกบรรทุก 



4.  ทิศทางวิ่งขึ้น-ร่อนลง 

4.1  ภายในวงจร  นักบิน  สามารถมองเห็น
พื้นที่วิ่งขึ้น-ร่อนลง  โดยตลอด 
4.2  ควรมีแนววิ่งขึ้น-ร่อนลง หลายทิศทาง  
สามารถซ่อนพรางจากการตรวจการณ์ของ
ข้าศึกได ้
4.3  ทิศทางวิ่งขึ้น-ส่งลง ต้องทวนลมเสมอ  
หน่วยภาคพ้ืนจะต้องรายงานทิศทางและเร็ว
ลมให้นักบินทราบ 



      วิธีค านวณความเร็วลมโดยประมาณ  กระท าด้วยการโยนเศษผ้าหรือสังเกตการปลิว
แกว่งของเศษหญ้า  ตามลักษณะที่เกิดขึ้นดังนี้ 

-  ถ้าลมสงบ  วัสดุที่ใช้จะไม่แกว่ง  หรือไม่ลอย 
-  ความเร็วลม 4 – 6 น๊อต  เศษผ้าจะแกว่งเป็นมุม 45  องศา  หรือเศษหญ้าลอยตกเป็นมุม  45 องศา 
-  ความเร็วลม 8 – 12 น๊อต  เศษผ้าอาจจะแกว่งเป็นมุม 90 องศา  หรือเศษหญ้าลอยตามลมเป็นมุม 90 องศา 



5. การบรรทุก  เมื่อ ฮ. บรรทุกเต็มอัตราพิกัด  จะไม่สามารถ 

วิ่งขึ้น-ร่อนลง  ทางดิ่งได้  จะต้องมีแนววิ่งขึ้น-ร่อนลง  อย่างเพียงพอ 

6.  สิ่งกีดขวาง 

6.1  พื้นที่วิ่งขึ้น-ร่อนลง  ควรเป็นที่โล่ง กว้างขวางเพียงพอ  
ปราศจากสิ่งกีดขวางโดยรอบส าหรับสิ่งกีดขวาง 
บริเวณพื้นที่วางตัว  หากไม่สามารถก าจัดได้  เช่น  ก้อนหิน, 
ตอไม้  และหลุมบ่อ  จะต้องท าเครื่องหมายให้เห็นชัดเจน 
6.2  ส าหรับการวางแผนให้ใช้อัตราส่วน  1 ต่อ  10  กล่าวคือ  
พื้นที่วางตัวต้องมีระยะห่าง 100 ฟุต  จากสิ่งกีดขวางที่มีความ
สูง  10  ฟุต  



( ตามภาพสิ่งกีดขวางเป็นต้นไม้สูง  10  เมตร จะต้องใช้ระยะทางส าหรับการวิ่งขึ้น-ร่อนลงของเฮลิคอปเตอร์ 100  เมตร) 



การน า  เฮลิคอปเตอร์  เข้ามายังพื้นที่ขึ้น-ลง 

1.  การบินเข้าหาที่หมายด้วยวิธี  HOMING 

    ในพื้นที่ที่เป็นป่าภูเขา  ยากแก่การค้นหาที่หมาย  นักบินไม่
สามารถทราบต าแหน่งที่แน่นอนได้  อาจเกิดจากความ
คลาดเคลื่อน  หรือรายละเอียดในแผนที่ ที่ใช้งานอยู่ล้าสมัย  
หน่วยภาคพ้ืนจะสามารถช่วยเหลือนักบินเพื่อเข้าสู่ที่หมายได้
ถูกต้องและรวดเร็วด้วยวิธี HOMING  โดยใช้วิทยุระบบ  FM  
ตามขั้นตอนดังนี ้

1.1  เมื่อเฮลิคอปเตอร์บินเข้าใกล้ที่หมาย  นักบินจะติดต่อกับ
หน่วยภาคพ้ืน  ถ้าหากนักบินไม่สามารถเห็นที่หมายได้  จะร้อง
ขอให้เจ้าหน้าที่วิทยุของหน่วยภาคพ้ืนให้กด  KEY  ของวิทยุ  
FM  เป็นจังหวะค้างไว้ครั้งละ  5  วินาท ี



1.2  สัญญาณจากวิทยุของหน่วยภาคพื้นจะบังคับให้  COURSE  
INDICATOR  บนแผงเครื่องวัดของเฮลิคอปเตอร์ท างาน  นักบิน
จะท าการเลี้ยวเข้าหาสถานี  จนกระทั่งพบที่หมาย 

1.3  เมื่อนักบินสังเกตเห็นที่หมายแล้วจะแจ้งให้หน่วยภาคพ้ืน
ทราบ  หรืออาจจะร้องขอให้หน่วยภาคพื้นแสดงควันสีเพื่อเป็น
การยืนยันเมื่อจ าเป็น 

เจ้าหน้าที่วิทยุหน่วยภาคพื้น 



2.  การน าเข้าด้วยระบบนาฬิกา 

2.1  เมื่อหน่วยภาคพื้นได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ แต่มองไม่เห็น  
ให้รายงานโดยก าหนดทิศทางหลักคือ  (ทิศเหนือ,ทิศใต้,ทิศ
ตะวันออก,ทิศตะวันตก, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,ทิศตะวันออก
เฉียงใต,้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้)  ที่ได้
ยินเสียงก่อนเป็นอันดับแรกว่าอยู่ทางทิศใดของที่หมาย 

2.2  เม่ือหน่วยภาคพื้นมองเห็น  เฮลิคอปเตอร์  แต่นักบินไม่
สามารถมองเห็นที่หมายหน่วยภาคพื้นจะช่วยน าเฮลิคอปเตอร์ 
เข้าสู่ที่หมายได้โดยก าหนดทิศทางหัวเครื่องเฮลิคอปเตอร์ เป็น 
12  นาฬิกา  และก าหนดตัวเองว่าอยู่ทางทิศกี่นาฬิกาของ  
เฮลิคอปเตอร์  หรือนักบินอาจจะร้องขอให้หน่วยภาคพื้นแสดง
ควันสีเพ่ือเป็นการยืนยันถ้าเม่ือจ าเป็น 
  



3.  ท่าทัศนะสัญญาณส าหรับ  รับ-ส่ง  เฮลิคอปเตอร์ 

        การแสดงท่าทัศนะสัญญาณก าหนดให้ใช้สัญญาณแขนและมือตามมาตรฐานนี้  จะน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการรับ-ส่ง เฮลิคอปเตอร์ 

การแสดงท่าทัศนะสัญญาณ 

-  การปฏิบัติจะต้องกระท าเพื่อป้องกันการสับสน  หรือความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณกับ นักบิน 

-  เจ้าหน้าที่ให้ท่าสัญญาณต้องยืนในจุดที่นักบินสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  มีระยะที่
ปลอดภัยจากใบพัดประธานหลัก  จุดที่ยืนควรอยู่ทางด้านหน้าหรือในกรวย  45  องศา ทาง
ด้านซ้าย  หรือขวาของเฮลิคอปเตอร์  
ผู้ให้ท่าสัญญาณปฏิบัติโดยการยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะในลักษณะเหยียดตรงหัน
ฝ่ามือเข้าหากัน 

เพื่อเป็นการแสดงว่าต้องการให้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาลง ณ พื้นที่วางตัว 



-  การให้สัญญาณในเวลากลางคืนให้ใช้กระบอกไฟฉาย  หรือไฟ
กระพริบประกอบการปฏิบัติ  ท่าสัญญาณให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
ในเวลากลางวัน 

ข้อควรระวัง ไฟฉายหรือไฟกระพริบที่ใช้ประกอบการให้
สัญญาณจะต้องไม่ท าให้นักบินเกิดอาการตาพร่าได้ 



4.  อุปกรณ์ให้สัญญาณในเวลากลางคืน   ที่ควรจัดเพิ่มเติมส ารองไว้  เช่น  กระบอกไฟฉาย,ไฟกระพริบ, ชุดที่สวมใส่
ควรสะท้อนแสงท่ีสามารถมองเห็นได้ง่าย  และแว่นตากันฝุ่น 

5.  ท่าทัศนะสัญญาณที่ไม่มีในภาพประกอบเช่น 

ก.  กางแขนข้างใดข้างหนึ่งออกไปด้านข้างล าตัว   ก ามือแล้วชูนิ้วหัวแม่มือขึ้น  หมายถึง “พร้อม” 

ข.  กางแขนข้างใดข้างหนึ่งออกไปด้านข้างล าตัว   ก ามือแล้วคว่ านิ้วหัวแม่มือลง หมายถึง “ไม่พร้อม” 

ท่าทัศนะสัญญาณดังกล่าวจะใช้ทั้งนักบินและเจ้าหน้าที่ให้ท่า
สัญญาณ  ในขณะที่ ฮ. ติดเครื่องยนต์แล้วก าลังรอเพื่อจะวิ่งขึ้น 



เจ้าหน้าที่ให้ท่าสัญญาณจะต้องอยู่ข้างหน้าทางขวามือทางซ้ายของเฮลิคอปเตอร์ในจุดที่นักบินสามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่สุด 

ข้อควรระวัง  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้ท่าสัญญาณส าหรับเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธ 
                      อยูใ่น ต าแหน่งข้างหน้าของเฮลิคอปเตอร์ไม่ว่าเวลาใด 

การน าเฮลิคอปเตอร์เข้าสู่จุดวางตัว  กระท าโดยชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ หันฝ่ามือเข้าหากัน 

การปฏิบัติดังกล่าวกระท าเมื่อ  เจ้าหน้าที่ให้ท่าสัญญาณมองเห็นเฮลิคอปเตอร์ก าลังร่อนเข้าหาจุดวางตัวในระยะที่เหมาะสม 



การบินลอยตัว  (HOVERING)  กระท าโดย  กางแขนทั้งสองข้างในแนวระดับขนานกับพื้น  ฝ่ามือ
คว่ าลง   การปฏิบัติดังกล่าวกระท าเมื่อ  เฮลิคอปเตอร์ก าลังบินเข้ามาใกล้จุดที่จะท าการลง  อยู่ในระยะ 
สูงเหนือพื้นประมาณ  3 – 5  ฟุต   ทั้งนี้ควรสังเกตความเร็วไปข้างหน้าของเฮลิคอปเตอร์ด้วย 



การเคลื่อนที่มาข้างหน้า  กระท าโดยงอแขนมาข้างหน้าเล็กน้อย  ฝ่ามือหันไปทางด้านหลัง  แล้วโบกฝ่ามือ
จากข้างหน้ามาข้างหลังในแนวระดับไหล่  การปฏิบัติดังกล่าวกระท าเพื่อให้เฮลิคอปเตอร์บินลอยตัวเหนือ
พื้นประมาณ  3 – 5 ฟุต (HOVERING)   เคลื่อนที่มาข้างหน้า (TAXI)  ณ จุดที่ต้องการ 

การเคลื่อนที่ไปข้างหลัง   กระท าโดยเหยียดแขนทั้งสองข้างลงข้างล าตัว   หันฝ่ามือไปข้างหน้าแล้วโบกฝ่ามือไป
ข้างหน้าช้า ๆ  สูงเสมอระดับไหล่   การปฏิบัติดังกล่าวกระท าเพื่อให้  เฮลิคอปเตอร์บินลอยตัวเหนือพื้นประมาณ  
3 – 5 ฟุต (HOVERING)  เคลื่อนที่ไปข้างหลัง  ณ  จุดที่ต้องการ 



การเคลื่อนที่ขึ้น  (ยกตัวสูงขึ้น)  กระท าโดยกางแขนเหยียดออกไปทั้งสองข้าง  ตามแนวระดับขนานกับพื้นแล้วโบกขึ้น
ช้า ๆ  โดยหงายฝ่ามือ  การปฏิบัติดังกล่าวกระท าเพื่อให้เฮลิคอปเตอร์ซึ่งวางตัวอยู่ที่พื้น 

ยกตัวท่าลอยตัวเหนือพื้น  3 – 5  ฟุต (HOVERING)    



การเคลื่อนที่ลง (การวางตัว)  กระท าโดย  กางแขนเหยียดออกไปทั้งสองข้าง โบกลงข้างล าตัวช้า ๆ  
โดยคว่ าฝ่ามือลง  การปฏิบัติดังกล่าวกระท าเพื่อให้  เฮลิคอปเตอร์ที่บินลอยตัวอยู่เหนือพื้น  3 – 5  ฟุต  
(HOVERING)     วางตัวลง   ณ  จุดที่ก าหนด 



การให้ไปทางซ้าย (SLIDE)  กระท าโดยกางแขนซ้ายออกไปข้างล าตัวขนานกับพื้นตามทิศทาง 
เคลื่อนที่  แขนอีกข้างหนึ่งโบก ข้างหลังล าตัวไปในทิศทางเดียวกัน  ท าซ้ า ๆ  การปฏิบัติดังกล่าวกระท าเพื่อ 
ให้เฮลิคอปเตอร์  เคลื่อนที่ไปทางข้างซ้าย (SLIDE)  ในขณะบินลอยตัวอยู่เหนือพื้น 3-5 ฟุต (HOVERING)    



การให้ไปทางขวา (SLIDE)  กระท าโดยเหยียดแขนขวาออกไปข้างล าตัวขนานกับพื้นตามแนวระดับในทิศทาง
เคลื่อนที่  และโบกแขนอีกข้างหนึ่งข้างหน้าล าตัวในทิศทางเดียวกับโดยท าซ้ า ๆ  การปฏิบัติดังกล่าวกระท าเพื่อ ให้
เฮลิคอปเตอร์  เคลื่อนที่ไปทางข้างขวา (SLIDE)  ในขณะบินลอยตัวอยู่เหนือพื้น 3-5 ฟุต (HOVERING)    



การหมุนตัวทางซ้ายหรือทางขวา    กระท าโดยเหยียดแขนซ้ายหรือแขนขวาตรงไปข้างหน้า  แบฝ่ามือหงายขึ้นแล้ว
โบกไปข้างหน้า  ใช้มืออีกข้างช้ีไปที่ฐานเฮลิคอปเตอร์  (SKID)  เช่นช้ีไปที่ฐานเฮลิคอปเตอร์ด้านขวา   
เฮลิคอปเตอร์จะท าการหมุนขวา  และช้ีไปที่ฐานเฮลิคอปเตอร์ด้านซ้าย  เฮลิคอปเตอร์จะท าการหมุนซ้าย 
 



การวางตัวสัมผัสพื้นเรียบร้อย  กระท าโดยเหยียดลงไขว้กันข้างหน้าล าตัว 



การให้หยุดหรือให้ไปใหม่  (GO AROUND)  กระท าโดยยกแขนขึ้นโบกไขว้กันเหนือศีรษะ 



๑ ก่อนการบรรทุก 

       (ก) สิ่งของติดตัวรัดแน่นและตรวจสอบ 

       (ข) เสาอากาศสั้นอยู่ในที่พับลงและรัดแน่น 

       (ค) บุคคลที่บรรทุกควรจะแยกกันทางยุทธวิธี 

       (ง) ตรวจสอบยุทโธปกรณ์ไปให้พร้อม 

       (จ) ประสานการบรรทุกกับพนักงานหรือนักบิน 

       (ฉ) ตรวจการติดต่อสื่อสาร 

รายงานตรวจสอบการบรรทุก ฮ. 



๒ การบรรทุก 

(ก) บรรทุกผู้โดยสารพร้อมกันทั้ง ๒ ประตู จัดระยะให้พอเหมาะ 

(ข) บรรทุกเป็นชุดครึ่งหนึ่ง ระวังป้องกันครึ่งหนึ่งเข้าที่บรรทุก ผบ.หมู่
คอย ให้สัญญาณ 

(ค) ผบ.หมู่ เป็นคนขึ้นคนสุดท้ายโดยปกติจะนั่งข้างหลังนักบิน 

(ง) ไม่มีสิ่งกีดขวางประต ู

(จ) ไม่ติดดาบปลายปืน 

(ฉ) อาวุธห้ามไก (ป.เอ็ม ๗๙ ห้ามบรรจุ) 



๓ การลงสูพ่ื้น 

(ก) การลงจะต้องได้รับค าสั่งจาก หน.บรรทุก หรือนักบินคนที่ขึ้นหลังลงก่อน 

(ข) การลงต้องท าโดยรวดเร็ว 

(ค) ตรวจสอบยุทโธปกรณ์ว่าลงครบหรือไม่ 



สัญญาณติดต่อกับพื้นดิน 

• ๑) ต้องการแพทย์ มีผู้บาดเจ็บสาหัส                       I 
• ๒)ต้องการอุปกรณก์ารแพทย์                                II 
• ๓) ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้                         X 

• ๔) ต้องการอาหารและน้ า                                     F 

• ต้องการอาวุธและกระสุน                           
• ๖) ต้องการแผนที่และเข็มทิศ 
• ๗) ต้องการไฟสัญญาณพร้อมวิทยุแบตเตอรี ่
• ๘) ชี้ทิศทางจะเคลื่อนทีต่่อไป                                K 

• ๙) ก าลังเคลื่อนที่ไปทางนี้                                                               



๑๐พยายามจะบินขึ้น 

๑๑)อากาศยานเสียหายหมด 

๑๒)อาจจะปลอดภัยถ้าบินลงที่นี ่

๑๓)ต้องการน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันเครื่อง             L 

๑๔)ทุกอย่างเรียบร้อย                                       LL 

๑๕)ไม่ใช่ (ปฏิเสธ)                                           N 

๑๖)ใช่ ( ตอบรับ )                                                       Y 

๑๗)ไม่เข้าใจ 

๑๘) ต้องการช่าง                                             W 

หมายเหตุ ระยะห่างระหว่างแผ่นผ้า ๑๐ ฟุต หรือตามระยะเท่าที่จะท าได้ 



         การน าเฮลิคอปเตอร์เข้ามาลงยังพื้นที่ส่งลง  หรือพื้นท่ีส่งลงทางยุทธวิธีในเวลากลางคืนนั้น  ระบบส่อง 
สว่างสนามเฮลิคอปเตอร์จะมีความสว่างน้อยกว่าระบบส่องสว่างของสนามเฮลิคอปเตอร์ในเมือง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการ
พราง  การส่องสว่างสนาม   เฮลิคอปเตอร์ ทางยุทธวิธี  จะต้องมีความอ่อนตัว ไม่เน้นชนิดของเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ส่องสว่าง ส าหรับไฟบอกต าแหน่งสนามเฮลิคอปเตอร์  จะต้องมีอย่างน้อย  2  ดวง  ต้ังห่างกันอย่างน้อย  15  ฟุต   
แต่ถ้ามีการใช้ไฟมากกว่า  2  ดวง  ก็สามารถลดระยะลงตามความเหมาะสม  การวางไฟของสนามเฮลิคอปเตอร์ทาง
ยุทธวิธี  ที่นิยมใช้โดยทั่วไปมี  3 แบบ  คือ 
 



1.  การวางไฟส่องสว่างสนามรูปวายคว่ า            รูปแบบนี้ส่วนมากจะใช้ในการบินแบบแนบผิวพื้น 
( NAP  OF  THE  EARTH)  และการบินโดยอาศัยภูมิประเทศระดับต่ า  ( LOW  LEVEL  
FLIGHT)  (การบินโดยอาศัยลักษณะภูมิประเทศระยะต่ า  โดยใช้ไฟ  4  ดวง  

Y 



2.  การวางไฟส่องสว่างสนาม ฮ. รูปตัวที   T   รูปนี้ส่วนมากจะใช้ส าหรับอากาศยานที่ใช้ความสูงมากกว่า 
500  ฟุต  บินเข้ามาลง   



3.  การให้แสงสัญญาณจากรถยนต์  2  คัน  มีระยะห่างกัน  40  เมตร  โดยหันหน้ารถท ามุม  45  
องศา  กับจุดวางตัวของเฮลิคอปเตอร์   



วิธีการสร้างสนาม ฮ.  ในพื้นที่ลาดเลียง 

1. น้ าหนักรวม  ฮ.  เมื่อบรรทุกเต็มอัตราพิกัด  (MAX  GROSS WEIGHT)  ฮท.1  น้ าหนัก  4,308 
กก.  และ ฮท. 212  น้ าหนัก  5,080 กก.  ดังน้ันจะต้องพิจารณาว่าพื้นที่จอด  ฮ.  สามารถรับน้ าหนัก  ฮ.   ได้หรือไม่  (โดย
ที่ดินที่ถมเอาไว้ไม่ทรุดตัวลงไป  หรือ ท าให้  SKID  ของ  ฮ.  จมลงไปในดิน  อันอาจท าให้  ฮ.  พลิกตกลาดเนินได้) 

2.  พื้นที่วางตัวของ ฮ.  ต้องมีความกว้างอย่างน้อยที่สุดไม่ต่ ากว่า  4  เมตร  (ประมาณ  7  ก้าว) 

3.  ปลายใบพัดใหญ่ของ ฮ.  สามารถกดลงต่ าได้ถึง  2.35   เมตร  ดังนั้นลาดเนินที่มีความชันมากจึงต้องถางออกบางส่วน  
เพื่อให้มีระยะปลอดภัยจากปลายใบพัดหลัก 



4.  ระยะจากศูนย์กลางของพ้ืนที่จอด  ฮ.  ถึงปลายใบพัดหลักเท่ากับ   8  เมตร (ประมาณ  12  ก้าว) 

ขนาดสนาม  ฮ. มาตรฐาน 

ระยะปลอดภัย 

เส้นผ่าศูนย์กลางควรมีขนาด  25-75  

3  เมตร  

4  เมตร  



สร้างสนาม  ฮ.  ในพื้นที่ลาดเอียง 



การจอด  ฮ. 2  เครื่อง  ในพื้นที่จ ากัด 



หน้าที่ของหน่วยภาคพื้นในการรับ-ส่ง  เฮลิคอปเตอร์ 
รายละเอียดที่จะต้องให้ค าแนะน าแก่นักบินมีดังต่อไปนี้ 

1.  ลักษณะพื้นที่ขึ้น-ลง  ของเฮลิคอปเตอร์  (ขนาด,พื้นผิว และจ านวนจุดวางตัว (PAD)) 
2.  ความสูงของพื้นที่ขึ้น-ลง  เฮลิคอปเตอร์ (ความสูงจากระดับน้ าทะเล  อ่านจากเส้นลายขอบเขาในแผนที่) 
3.  สิ่งกีดขวางในแนวร่อนลง  และว่ิงขึ้นรวมทั้งรอบ ๆ  พื้นที่  ขึ้น-ลง 
4.  สภาพอากาศบริเวณพื้นที่  ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ เช่น  ความสูงฐานเมฆ,ฝน,หมอก, ทิศทาง และความเร็วลมเป็นต้น 

5.  ทิศทางในการร่อนลง  และว่ิงขึ้น 

6.  สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบริการอากาศยาน  เช่น  รถเติมเช้ือเพลิง,  รถดับเพลิงกู้ภัย และรถปฐมพยาบาล 
7.  เมื่อมีภารกิจบินในเวลากลางคืน  หน่วยภาคพื้นจะต้องมีการบรรยายสรุปขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด 

และเตรียมการสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้พร้อมส าหรับการรับ-ส่ง เฮลิคอปเตอร์ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยสูงสุด 




