
 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 
“Airworthiness” 

An aircraft or one of its component parts meets its type 
design and is in a condition for safe operation. 

 
TH: “ความสมควรเดินอากาศ” 

หมายถึง สถานะของอากาศยาน เครื่องยนต์ ใบพัด หรือส่วนประกอบอ่ืน
ที่ประกอบเข้ากัน โดยผ่านกระบวนการพิสูจน์จนได้รับการรับรองว่า
สามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

 
ตัวอย่าง (Example) 

The pilot always has  responsibility  for the helicopter's 
airworthiness. 

นักบินจะต้องมีความรับผิดชอบกับความสมควรเดินอากาศของเฮลิคอปเตอร์ 
 

Wind tunnel tests have proved the aircraft’s airworthiness. 
การทดสอบทางอุโมงค ์ลมเป็นการพิส ูจน ์ถ ึงความสมควรเด ินอากาศ 
ของอากาศยาน 

 
 

 
 

Reference (อ้างอิง) 
Federal Aviation Administration (FAA) 
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยความสมควรเดินอากาศ พ.ศ.๒๕๖๔

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pilot
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/responsibility


 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 
“Guidance Material” 

non-binding material developed by the Authority that helps to 
illustrate the meaning of a requirement or specification. 

 
TH: “คู่มือ คำแนะนำ คู่มือการให้บริการ แนวทางการปฏิบัติงาน” 

หมายถึง สมุดหรือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อ
ใช้ประกอบระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์อยา่ง
ใดอย่างหนึ่ง. 

 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่าง (Example) 

The Guidance Materials are for informational purposes only and 
are not intended to be used as contractual language. 
คู่มือการปฏิบัติมีวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำเพื่อความสะดวกเท่านั้นไม่ได้
ใช้ในรูปแบบของภาษาที่เป็นทางการ 

 
Reference (อ้างอิง) 

European Union Aviation Safety Agency (EASA) 



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 
“Acceptable Means of Compliance” 

1 . Standards issued by the Authority to illustrate means to 
establish compliance with this Regulation.  
2 . non-binding standards adopted by the Agency to 
illustrate means to establish compliance with Regulation. 

 
TH: “คู่มือ คำแนะนำ วิธีการที่ยอมรับว่าเป็นไปตามกฎหมาย” 

หมายถึง เอกสารหรือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ต้องการนำไปปฏิบัติมีความเข้าใจที่ตรงกันใน
เรื่องน้ันว่าเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด ที่ออกโดยหน่วยงาน
กำกับจริง 

  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Reference (อ้างอิง) 
www.lawinsider.com 
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 
“Airworthiness Directive (AD)” 

An Airworthiness Directive is a notification to owners and 
operators of certified aircraft that a known safety 
deficiency with a particular model of aircraft, engine, 
avionics or other system exists and must be corrected. 

 
TH: “คำสั่งความสมควรเดินอากาศ” 

หมายถึง   เอกสารที่ออกประกาศโดยหน่วยงานกำกับแก่ผู้ครอบครอง
อากาศยานที ่เป็นผู ้ได ้ร ับใบรับรองอากาศยานแบบที ่ตรวจพบว่ามี
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของอากาศยาน เครื่องยนต์ ระบบเอ
วิออนิกส์ หรือระบบอื่นๆของอากาศยานโดยผู้ครองครองอากาศยาน
แบบดังกล่าวจะต้องทำการแก้ไขทันที่เมื่อได้รับเอกสารคำสั่งนี้ 

 
 



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 
“Advisory circular”  

Means a publication issued by the Director that provides 
guidance for compliance with the Regulations. 

 
TH: “เอกสารแนะนำ”  

หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยกำกับที่จัดทำเป็นคู่มือแนะนำการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ 

  

https://www.lawinsider.com/search?q=Advisory+Circular&_index=definition


 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 
“Aircraft maintenance manual (AMM)” 

The formal document which details the way in which all 
maintenance tasks carried out on an aircraft shall be 
accomplished. This includes items such as lubrication 
system functional checks and servicing of the airplane but 
usually excludes structural repairs and modifications.  

 
TH: “คู่มือการซ่อมบำรุงอากาศยาน”  

หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดของงานการซ่อมบำรุงรักษาอากาศ
ยาน ในเอกสารนี้จะอธิบายถึงงานการซ่อมบำรุงในทุกๆระบบของ
อากาศยานแต่จะไม่รวมถึงการซ่อมบำรุงโครงสร้างหรือการดัดแปลง
อากาศยาน 

 

https://www.lawinsider.com/search?q=Aircraft+MAINTENANCE+manual&_index=definition


 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 
“Maintenance planning document (MPD)” 

M a i n t e n a n c e  P l a n n i n g  D o c u m e n t  m e a n s  t h e 
Manufacturer’s recommended maintenance program for 
the Aircraft (including the Engine maintenance program).  

 
TH: “เอกสารวางแผนการซ่อมบำรุง” 

หมายถึง เอกสารที ่จ ัดทำออกมาโดยบริษัทผู ้ผลิตเพื ่อแสดงข้อมูล
คำแนะนำในการวางแผนซ่อมบำรุงอากาศยานรวมถึงการวางแผนซ่อม
บำรุงเครื่องยนต์ 

 
 
 



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 
“Aircraft Maintenance Program” 

A document which describes by reference the specific 
scheduled maintenance tasks and their frequency of 
completion, the associated maintenance procedures and 
related standard maintenance practices necessary to 
preserve the airworthiness of those aircraft to which it 
applies.  

 
TH: “แผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน” 

หมายความถึง เอกสารที่อธิบายโดยอ้างอิงงานซ่อมบำรุงอากาศยาน
ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยแบ่งเป็นวงรอบของการดำเนินการ ขั้นตอน
การบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติในการซ่อมบำรุง เพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพอากาศยานให้คงความสมควรเดินอากาศ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference (อ้างอิง) 

European Military Airworthiness Document 



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 

“Maintenance” 
Any one or combination of overhaul, repair, inspection, 
replacement, modification or defect/fault rectification of 
an aircraft or component, except for pre-flight inspection.  

  
TH: “การซ่อมบำรุง, การรักษาสภาพ” 

หมายความถึง การซ่อมแซม ตรวจสอบ เปลี่ยน ดัดแปลง หรือแก้ไข
ข้อบกพร่องของเครื่องบิน หรือส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
หลายอย่างรวมกัน เพื่อการฟื้นฟูสภาพอากาศยานให้คงความสมควร
เดินอากาศ และมีสภาพใกล้เคียงก่อนการใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Reference (อ้างอิง) 

European Military Airworthiness Document



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 

“Modification” 
A modification is a change of design to the authorized 
configuration of the approved type design of a product, 
part or appliance.Typical examples are component 
changes, equipment additions, or software changes and 
often involve a revision to the drawings and support 
documentation.  

 

TH: “การเปลี่ยนแปลง, การแก้ไข, การดัดแปลง” 

หมายความถึง การดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงอากาศยาน 
ส่วนประกอบต่างๆ ของอากาศยานให้แตกต่างไปจากเดิม เพื่อเปลี่ยน
รูปแบบการใช้งาน หรือเพิ่มขีดความสามารถให้ดีขึ้นกว่าเดิม. 

 

ตัวอย่าง (Example) 

These aircraft modifications are changes made to a basic 
aircraft to improve or provide additional capability. 

การดัดแปลงเครื ่องบินเป็นการเปลี ่ยนแปลงเครื ่องบินพื้นฐานเพื่อ
ปรับปรุงหรือเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มเติม 

 

 

 

Reference (อ้างอิง) 

European Union Aviation Safety Agency (EASA) 


