
 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 

“Facility”  

a place, amenity, or piece of equipment provided for a 
particular purpose. 

 

TH: “สิ่งอำนวยความสะดวก” 

หมายความถึง สถานที,่ สิ่งสนับสนุน รวมถึงอุปกรณ์ ที่ช่วยให้ภารกิจการซ่อม
บำรุงอากาศยาน เครื่องยนต์ และบริภัณฑ์ สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ 

 

 



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 

“Manufacturing” 

the production of goods through the use of labor, machinery, 
tools and biological or chemical processing or formulation of 
raw materials are transformed into finished products. 

 

TH: “การผลิต” 

หมายความถึง การนำเอาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ อันได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน 
วัตถุดิบและ ผู้ประกอบการการผลิต ไปผ่านกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีใน
การผลิต จนกระทั่งออกเป็นผลิตภัณฑ์หรือ การบริการ 

 

 



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 

“Military Standard“  

The Department of Defense develops and procures an 
incredible amount of material and engineering services through 
private contractors.  Set and communicate standards on how 
things are to be designed, built, and tested in a controlled, 
known, and acceptable manner so that all who bid on contracts 
know exactly what is expected of them, so that they can be 
successful and competitive. 

 

TH: “มาตรฐานทางทหาร” 

หมายความถึง สิ่งหรือเกณฑ์ทางเทคนิคที่กำหนดขึ้นไว้สำหรับยุทโธปกรณ์ทาง
ทหาร เกณฑ์ทางเทคนิคน ี ้จะระบ ุค ุณล ักษณะเฉพาะ สมรรถนะ ขีด
ความสามารถที่สำคัญของยุทโธปกรณ์ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน 
คุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาผลิต รวมถึงวัดการทดสอบ และประเมินค่าด้วย 
เพื่อให้เป็นข้อพิจารณาว่าคุณภาพและประสิทธิผลนั้นๆ เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางทหาร 

 

 

 

 

 

                                               

                        



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 

“Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM)” 
ENG: RVSM airspace is special qualification airspace; the 
operator and the aircraft used by the operator must be 
approved by the Administrator. Air-Traffic Control notifies 
operators of RVSM by providing route planning information. 
Within RVSM airspace, Air Traffic Control (ATC) separates 
aircraft by a minimum of 1,000 feet vertically between 
flight level (FL) 290 and FL 410 inclusive.  

 
TH:“Reduced Vertical Separation Minimum” 

หมายความถึง ระยะต ่ำสุดที่กําหนดให้เครื่องบินบิน 
ในแนวดิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกัน 

 
 
 
 
 
 

 

Reference (อ้างอิง) 

Doc 9734 Safety oversight  
พจนาณุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2544  
ICAO Appendix G to Part 91—Operations in Reduced Vertical 
Separation Minimum (RVSM) Airspace 



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 
“Master Equipment List (MEL)” 

ENG: The master minimum equipment list (MMEL) is a list 
established for a particular aircraft type by the organisation 
responsible for the type design  with the approval of 
the  State of Des ign  which ident ifies  i tems which 
individually may be unserviceable at the commencement 
of a flight. The MMEL may be associated with special 
operating conditions, limitations or procedures. 

 
TH:“ต้นฉบับรายการอุปกรณ์ขั้นต่ำที่ใช้งานได้บนอากาศยาน”  

หมายความถึง คือรายการอุปกรณ์ที่ถูกจัดทำขึ้นสำหรับอากาศยาน
เฉพาะแบบโดยบริษัทผู้ผลิต รับผิดชอบตลอดจนกำกับดูแลโดยประเทศ
ที่เป็นเจ้าของการออกแบบอากาศยานน้ัน ซึ่งรายการนี้แสดงให้ทราบถงึ
การปฏิบัติการบินที่สามารถทำได้แม้ว่าอุปกรณ์บางรายการไม่สามารถ
ใช้การได้ โดยรายการนี้จะต้องมีการกล่าวถึงการปฏิบัติการบินพิเศษ 
ข้อจำกัดต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ 

 

 
 

Reference (อ้างอิง) 

Doc 9734 Safety oversight  
พจนาณุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2544  
Source: ICAO Annex 6: Operation of Aircraft

https://www.skybrary.aero/index.php/State_of_Design


 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 

“Master Equipment List (MEL)” 
ENG: A minimum equipment list (MEL) is a list which 
provides for the operation of aircraft, subject to specified 
conditions, with particular equipment inoperative (which 
is) prepared by an operator in conformity with, or more 
restrictive than, the MMEL established for the aircraft type. 
The MEL is  approved by the operator ' s  nat ional 
airworthiness authorities. 

 
TH:“รายการอุปกรณ์ขั้นต่ำที่สามารถใช้งานได้บนอากาศยาน”  

หมายความถึง รายการที่ช่วยให้การปฏิบัติการบินในสถานการณ์เฉพาะ 
ที่มีอุปกรณ์บางรายการใช้งานไม่ได้ เป็นไปได้ตามบริบทที่กำหนดไวแ้ลว้ 
ทั ้งนี ้รายการดังกล่าวต้องสอดคล้องตลอดจนเข้มงวดกว่าต้นแบบ
รายการอุปกรณ์ขั้นต่ำที ่ใช้งานได้ที่ออกโดยบริษัทผู้ผลิต และมีการ
รับรองโดยผู้มีอำนาจของรัฐแล้ว 

 

 
 

 

Reference (อ้างอิง) 

Doc 9734 Safety oversight  
พจนาณุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2544  
Source: ICAO Annex 6: Operation of Aircraft



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 

“Instrument Flight Rules (IFR)” 
ENG: Instrument flight rules (IFR) is one of two sets of 
regulations governing all aspects of civil aviation aircraft 
operations; the other is visual flight rules (VFR). Instrument 
flight rules are rules and regulations to govern flight under 
conditions in which flight by outside visual reference is not 
safe. 

 
TH:“กฎการบินโดยใช้เครื่องช่วยเดินอากาศยาน”  

หมายความถึง หนึ่งในสองกฎหลักที่มีใช้ในการควบคุมการบินในภาค
พลเรือนได้ครอบคลุมทุกมิติ กฎการบินโดยใช้เครื่องช่วยเดินอากาศยาน
จะใช้เป็นหลักเมื่อสภาพอากาศภายนอกอากาศยานไม่ปลอดภัยต่อการ
ทำการบินด้วยสายตา 

 

 
 
 

 
 

Reference (อ้างอิง) 

Doc 9734 Safety oversight  
พจนาณุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2544 



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 
“Aircraft Maintenance Program (AMP)” 

ENG: Aircraft Maintenance Program (AMP) is a document 
containing the maintenance requirements/tasks that 
needs to be carried out on an aircraft in order to ensure 
its continuing airworthiness. 

 
TH:“แผนการบํารุงรักษาอากาศยาน”  

หมายความถึง โปรแกรมซ่อมบำรุงอากาศยาน ถูกจัดทำขึ้นในรูปแบบ
เอกสาร ทั้งนี้การจัดทำแผนการบํารุงรักษาอากาศยานเริ่มจากผู้ผลิต 
(ในที ่นี ้อาจเป็นบุคคลเดียวกันที ่ครอบครองใบรับรองแบบ) ซึ ่งผู้
ครอบครองอากาศยานจะสามารถนำไปดัดแปลงเป็น Customized 
Maintenance Program (CMP) หรือโปรแกรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
ตามผู้ใช้งาน ให้เหมาะสมกับการใช้งานและสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติการบิน เพื่อคงความสมควรเดินอากาศของอากาศยานลำนั้น 

 

 
 

 

Reference (อ้างอิง) 

Doc 9734 Safety oversight  
พจนาณุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2544  
Source: EASA Part 145: Aircraft Maintenance Program



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 
“Aircraft Maintenance Technician (AMT)” 

ENG:  A i r c ra f t  Ma intenance Techn ic ian  (AMT) i s 
a tradesperson and also refers to a licensed technical 
qualification for carrying out aircraft maintenance. AMTs 
inspect and perform or supervise maintenance, preventive 
maintenance, repairs and alteration of aircraft and aircraft 
systems. 

 
TH:“ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน”  

หมายความถึง บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตในการดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมบำรงุ 
ด ัดแปลงโครงสร้างและลำตัวเคร ื ่องบิน รวมถึงระบบต่างๆของ
เครื่องบิน ตลอดจนเครื่องยนต์ของอากาศยานประเภทต่างๆ ที่ได้รับ
การอนุญาต  

 

 

 

 

Reference (อ้างอิง) 

Doc 9734 Safety oversight  
พจนาณุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2544  
Source: EASA Part 66, 145, 147: Aircraft Maintenance

https://en.wikipedia.org/wiki/Tradesperson
https://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_maintenance
https://en.wikipedia.org/wiki/Preventive_maintenance
https://en.wikipedia.org/wiki/Preventive_maintenance


 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท์ (Vocabulary) 

“Approved Maintenance Organisation (AMO)” 
ENG: An  approved maintenance  organisat ion may 
perform  maintenance, preventive  maintenance, or 
alterations on an aircraft, airframe, aircraft engine, 
propeller, appliance, component, or part thereof only for 
which it is rated and within the terms, conditions, and 
authorisations placed in its operations specifications. 

 
TH:“ศุนย์ซ่อมอากาศยานที่ได้รับการรับรอง”  

หมายความถึง แหล่งซ่อมอากาศยาน, ซ่อมบำรุงตามระยะ หรือ
เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนตัวถังของอากาศยาน ตลอดจนเครื่องยนต์, ใบพัด, 
ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน ที่มีการรับรองโดยรัฐตามขีด
ความสามารถ และแบบของอากาศยานที่แหล่งซ่อมนั้นๆ สามารถ
ปฏิบัติได้ 

                            

Reference (อ้างอิง) 

Doc 9734 Safety oversight  
พจนาณุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2544  
Source: FAA Part 6: Approved Maintenance Organisation (AMO) 


