ภาคผนวก ๑
เกณฑการกําหนดขั้นอากาศยานอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความชํารุดเสียหายของอากาศยาน
๑. การกําหนดขั้นอากาศยานอุบัติเหตุ แบงเปน ๓ ขั้น คือ
๑.๑ อุบัติเหตุใหญ หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นกับอากาศยานขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอรวมกัน ดังนี้
๑.๑.๑ อากาศยานอุบัติเหตุ ยังผลใหนักบินและ/หรือผูที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุตองเสียชีวิตหรือ
ไดรับบาดเจ็บสาหัส
๑.๑.๒ อากาศยานเสียหายขั้นจําหนายหรือขั้นจําหนายเปนสูญ หรือขั้นเสียหายหนักมาก
๑.๑.๓ อากาศยานเกิดการชํารุดเสียหายตอสวนประกอบหลักของอากาศยาน จนไมสามารถทํา
การบินได
๑.๒ อุบัติเหตุยอย หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นกับอากาศยาน ยังผลใหนักบินและ/หรือผูที่เกี่ยวของกับ
อุบัติเหตุตอง ไดรับบาดเจ็บเล็กนอย และ/หรืออากาศยานไดรับความเสียหายเล็กนอย
๑.๓ อุ บั ติการณ หมายถึ ง เหตุที่เกิดขึ้น กับ อากาศยาน ยังผลใหนักบิน และ/หรือผูที่เกี่ย วของกับ
อุบัติเหตุ ปลอดภัย หรืออากาศยานไดรับความเสียหายต่ํากวาขั้นเสียหายเล็กนอย
๒. การกําหนดขั้นตอนการบาดเจ็บ การบาดเจ็บของนักบินหรือผูเกี่ยวของกับอุบัติเหตุ แบงออกเปน ๔ ขั้น คือ
๒.๑ เสียชีวิต หมายถึง การบาดเจ็บของนักบินหรือผูที่เกี่ยวของกับอากาศยานอุบัติเหตุ ยังผลให
เสียชีวิต
๒.๒ บาดเจ็บสาหัส หมายถึง การบาดเจ็บของนักบินหรือผูเกี่ยวของกับอุบัติเหตุ ยังผลให
๒.๒.๑ เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนเวลาเกินกวา ๒๐ วัน
๒.๒.๒ ทุพพลภาพหรือพิการ
๒.๒.๓ ผิวหนังไหมเปนพื้นที่ เกินกวารอยละ ๕ ของผิวกายทั้งหมด
๒.๒.๔ ตองสงเขารับการรักษาทันที ไมเชนนั้นอาจถึงขั้นเสียชีวิต
๒.๒.๕ ใชเวลารักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเกินกวา ๒๐ วัน โดยไมมีโรคแทรกซอน
๒.๓ บาดเจ็บเล็กนอย หมายถึง การบาดเจ็บของนักบินหรือผูเกี่ยวของกับอุบัติเหตุ ยังผลให
๒.๓.๑ เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนเวลาไมเกินกวา ๒๐ วัน
๒.๓.๒ ผิวหนังไหมเปนพื้นที่ ไมเกินกวารอยละ ๕ ของผิวกายทั้งหมด
๒.๓.๓ ใชเวลารักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นไมเกิน ๒๐ วัน
๒.๓.๔ เปนการบาดเจ็บธรรมดา
๒.๔ ปลอดภัย หมายถึง นักบินหรือผูที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุนั้นๆ ไมไดรับอันตรายใดๆ เลย
๓. การกําหนดขั้นความชํารุดเสียหายของอากาศยาน
๓.๑ ขั้นจําหนาย หมายถึง อากาศยานไดรับความเสียหายจนไมสามารถซอมคืนสภาพได หรือสามารถ
ซอมคืนสภาพได หรือสามารถซอมคืนสภาพได แตตองสิ้นเปลืองแรงงานการซอมบํารุง และคาใชจายสูง ไมคุมคา
หรือไมปลอดภัยในการบิน

-2๓.๒ ขั้นเสียหายมาก หมายถึง อากาศยานไดรับความชํารุดเสียหายอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๓.๒.๑ มีความชํารุดเสียหายตอสวนประกอบหลักของอากาศยาน จนไมสามารถทําการบิน
ตอไปไดหรือทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการบิน ซึ่งชิ้นสวนหลักของอากาศยาน มีดังนี้
๓.๒.๑.๑ แพนปก (WING STRUCTURE) ไมรวมปลายปก (WING TIP) แพนบังคับเลี้ยว
(AILERON) อุ ป กรณ เ พิ่ มแรงยก เช น FLAP SLOT และ SLAT เปน ตน อุป กรณล ดความเร็ว อากาศพลศาสตร
(AERODYNAMIC BRAKING DEVICES) เชน SPOILER AIR BRAKE และ SPEED BRAKE เปนตน
๓.๒.๑.๒ ลําตัวและโครงลําตัว (FUSELAGE AND FUSELAGE STRUCTURE) ไมรวม
ประตู (DOOR) ชองเปด (HATCH) หนาตาง (WINDOW) โดมครอบเรดาห (RADOME) อุปกรณอื่นๆ ที่ติดตั้งอยู
นอกโครงลําตัว
๓.๒.๑.๓ แพนหางดิ่ง (VERTICAL STABILIZER) มารวมแพนหางเสือเลี้ยว (RADDER)
๓.๒.๑.๔ แพนหางระดับ (HORIZONTAL STABILIZER) ไมรวมแพนหางเสือ ขึ้น – ลง
(ELAVATOR)
๓.๒.๑.๕ ชุดเสาค้ําฐาน (LANDING GEAR STRUT ASSEMBLY) ไมรวมลอหาม ลอยาง
ประตูฐาน (GEAR DOOR) และลอหาง (TAIL GEAR)
๓.๒.๑.๖ ลําตัวสวนหาง (TAIL BOOM) หรือจุดพวงหาง (EMPENNAGE)
๓.๒.๑.๗ ชุดใบพัดประธานของเฮลิคอปเตอร ซึ่งประกอบดวย ROTOR HEAD, ROTOR
BLADE และ ROTOR HUB
๓.๒.๑.๘ ใบพัด (PROPELLER) รวมถึงชุดควบคุมการหมุน (GOVERNOR)
๓.๒.๒ มีความชํารุดเสียหาย ที่มีเปอรเซ็นตรวมของความชํารุดเสียหายของอากาศยานเทากับ
เกณฑชํารุดเสียหายมาก ที่กําหนดไวตามตาราง
๓.๓ ขั้ น เสี ย หายเล็ กนอย หมายถึง อากาศยานไมไดรับ ความชํารุด เสีย หายกั บ ชิ้น สวนหลั ก และ
สามารถทําการบินไดอยางปลอดภัย
๔. การแบงประเภทของอากาศยาน การแบงประเภทอากาศยานนี้มีวัตถุประสงค เพื่อนําไปพิจารณา
เฉพาะในเรื่องความชํารุด เสียหายของ อากาศยานอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ โดยพิจารณาความ๙บ๙อนของระบบ
อากาศยาน ความจําเปนในการใชอากาศยาน และราคาของอากาศยาน
อากาศยานประเภท ก. เครื่องปกตรึง Kodiak 1000
อากาศยานประเภท ข. เฮลิคอปเตอร EC-135
อากาศยานประเภท ค. เฮลิคอปเตอร AS-350
๕. ผังแสดงขั้นความรุนแรง วัตถุประสงคของผังนี้มีไวกรณีที่ไมสามารถหามูลคาความเสียหายได โดย
พิจารณาจากพื้นที่ของอากาศยานที่เสียหายโดยรวมตอพื้นที่ทั้งหมดของอากาศยาน

-3ประเภทอากาศยาน
ก.
ข.
ค.

ขั้นเสียหายมาก
๒๐ % ขึ้นไป
๒๕ % ขึ้นไป
๒๐ % ขึ้นไป

ขั้นเสียหายเล็กนอย
๕-๒๐ %
๕-๒๕ %
๕-๒๐ %

๖. เกณฑการกําหนดอากาศยานอุบัติเหตุขั้นอุบัติการณ
๖.๑ เหตุการณหรือลําดับเหตุการณใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอากาศยานโดยไมตองการ และไมไดตั้งใจให
เกิดขึ้น ของนักบิน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ หรือบุคคลอื่น และมิใชการกระทําของประเทศเพื่อนบานทําใหอากาศ
ยานไดรับความเสียหายต่ํากวาขั้นเสียหายเล็กนอย และนักบินหรือผูเกี่ยวของไมไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือ
เปนเหตุการณที่เกิดขึ้น (แมจะไมเกิดความเสียหายใดก็ตาม) ดังนี้
๖.๑.๑ อากาศยานไฟไหมขณะทําการบิน
๖.๑.๒ เชื้อเพลิงรั่วในปริมาณมากขณะทําการบิน
๖.๑.๓ อากาศยานสูญเสียแรงขับ ทําใหไมสามารถทําการบินระดับได
๖.๑.๔ อากาศยานขอลงฉุกเฉินนอกสนามบิน ยกเวนเฮลิคอปเตอรลงฉุกเฉินนอกสนามบินเพื่อ
ตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นและไมพบขอขัดของ สามารถปฏิบัติการบินตอไปได
๖.๑.๕ อากาศยานลงฉุกเฉินในสนามบินหรือนอกสนามบิน แมวาอากาศยานจะไมเกิด ความ
ชํารุดเสียหาย แตมีสาเหตุเนื่องมาจากเครื่องยนตขัดของในอากาศ
๖.๑.๖ ตองทําการดับเครื่องยนตของอากาศยานแบบเครื่องยนตเดียว หรือหลายเครื่องยนตแลว
ทําการติดเครื่องยนตในอากาศไมสําเร็จ หรือไมไดทําการติดเครื่องยนตในอากาศก็ตาม
๖.๑.๗ เครื่องวัดที่ใชในระบบ Pilot-Static ไมสามารถใชงานไดขณะทําการบิน
๖.๑.๘ การปฏิบัติการบินที่ทําใหผูทําการในอากาศหรือผูโดยสารเกิดผลทางสรีระ ไดแก
๖.๑.๘.๑ อาการพรองออกวิเจน (Hypoxia)
๖.๑.๘.๒ การเจ็บปวยซึ่งเกิดจากการลดความกดบรรยากาศ (Decompression
Sickness)
๖.๑.๘.๓ ผลทางสรีระซึ่งเกิดจากกาซคารบอนมอนนอกไซด
๖.๑.๘.๔ การหลงสภาพการบิน (Disorientation)
๖.๑.๘.๕ การหมดสติจากแรงจี (G-Force)
กรณีอากาศยานเสียหายในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวในคูมืออันเนื่องมาจากอากาศ
ยานอุบัติเหตุ ใหคณะกรรมการอากาศยานอุบัติเหตุของกองการบิน สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมกับฝายชางอากาศยาน พิจารณากําหนดขั้นความชํารุดเสียหายของอากาศยานนั้นๆ

