
 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Critical elements (CEs)” 

The eight critical elements of a safety oversight system 

encompass the whole spectrum of civil aviation activities. 

They are the building blocks upon which an effective 

safety oversight system is based. The level of effective 

implementation of the CEs is an indication of a State’s 

capability for safety oversight. 

องค%ประกอบที่สำคัญแปดประการของระบบการกำกับดูแลด[านความ

ปลอดภัยซึ่งรวมกิจกรรมการบินพลเรือนในด[านตiาง ๆ ไว[ องค%ประกอบ

ดังกลiาวเปรียบเสมือนเสาหลักของระบบกำกับดูแลด[านความปลอดภัย 

โดยที ่ประสิทธิภาพในการประยุกต%ใช[องค%ประกอบดังกลiาวในการ

ดำเนินการถือได[วiาเปrนตัวชี้วัดความสามารถของรัฐในการกำดูแลด[าน

ความปลอดภัย 

ตัวอยiาง (Example) 

Critical Elements (CEs) are essentially the safety defence tools of a 

State’s safety oversight system required for the effective 

implementation of safety-related international Standards and 

associated procedures. 

องคAประกอบที่สำคัญแปดประการของระบบการกำกับดูแลดTานความปลอดภัยถือไดT

เป^นเครื่องมือในการป`องกันดTานความปลอดภัยที่มีความสำคัญของระบบการกำกับดูแล

ดTานความปลอดภัยในดTานการบินของรัฐ ซึ ่งจำเป^นเป`นอยfางยิ ่งสำหรับการนำ

มาตรฐานสากล รวมทั้งขั้นตอนที่เกี่ยวขTองไปใชTอยfางมีประสิทธิภาพ 

Reference (อ[างอิง).     
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สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Compliance Checklist (CC)”  

Assists the State in ascertaining the status of implementation of 

ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs) and in 

identifying any difference that may exist between the national 

regulations and practices and the relevant provisions in the 

Annexes to the Convention. 

 

เปrนเครื่องมือที่ชiวยให[รัฐในการตรวจสอบสถานะในการนำมาตรฐานและ

ข[อแนะนำขององค%กรการบินระหวiางประเทศ (ICAO SARPs) ไปประยุกต%ใช[ 

และระบุข[อแตกตiางซึ่งอาจจะเกิดขึ้นระหวiางกฎระเบียบของรัฐและหลักเกณฑ%

ในสนธิสัญญาการบินพลเรือน 

 

ตัวอยiาง (Example) 

State [abbreviated name] agrees to complete and maintain up-

to-date Compliance Checklists, which contain information on 

the implementation of the specific provisions of the relevant 

Annexes to the Chicago Convention.  

 

รัฐยอมรับข[อตกลงที่จะดำเนนิการอัพเดตและรักษาเช็คลิสต%การตรวจสอบ  

ซึ่งได[รวบรมข[อมูลในการนำหลักเกณฑ%ในสนธิสัญญาการบินพลเรือนไปใช[ 

 

Reference (อ[างอิง) 
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สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Audit” 

A systematic and objective review of a State’s safety 

oversight system to verify compliance with the provisions 

of the Chicago Convention or national regulations, 

conformance with or adherence to ICAO Standards and 

Recommended Practices (SARPs), procedures and good 

aviation safety practices. 

 

การตรวจสอบที่เปrนระบบและมเีป�าประสงค%ของระบบการกำดูแลด[าน

ความปลอดภัยด[านการบินของรัฐเพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่เปrนไป

ตามหลักเกณฑ%ที่สอดคล[องกับการประชุมการบินพลเรือน ณ ชิคาโก 

หรือระเบียบข[อบังคับแหiงรัฐด[านการบิน การปฏิบัติตามมาตรฐานและ

ข[อแนะนำขององค%กรการบินพเรือนระหวiางประเทศ (ICAO SARPs) 

 

ตัวอยiาง (Example) 

The main purpose of the audit protocol questionnaires is to 

standardize the conduct of audits under the USOAP. 

วัตถุประสงค%หลักในการของคำถามที่ใช[ในการตรวจสอบนั้น คือ การทำให[เปrน

มาตรฐานในการดำเนินการตรวจสอบที่เปrนไปตามโปรแกรมการตรวจสอบ

ระบบกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยด[านการบิน (USOAP) 

 

Reference (อ[างอิง) 
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สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Audit area”  

One of eight audit areas pertaining to USOAP, i.e. primary 

aviation legislation and civil aviation regulations (LEG), civil 

aviation organization (ORG); personnel licensing and 

training (PEL); aircraft operations (OPS);  

airworthiness of aircraft (AIR); aircraft accident and incident 

investigation (AIG); air navigation services (ANS); and 

aerodromes and ground aids (AGA). 

 

หนึ่งใน 8 ด[านที่ปรากฏอยูiในโปรแกรมการตรวจสอบระบบกำกับดูแล

มาตรฐานความปลอดภัยด[านการบิน (USOAP) 

 

ตัวอยiาง (Example) 

Each audit area may require a different type of activity.  

การตรวจสอบระบบการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยในแตiละด[านมี

ความต[องการลักษณะของกิจกรรม(การดำเนินการตรวจสอบ)ที่แตกตiางกัน 

 

 

 

 

 

Reference (อ[างอิง) 
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สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Oversight”  

The active control of the aviation industry and service 

providers by the competent regulatory authorities to 

ensure that the State’s international obligations and 

national requirements are met through the establishment 

of a system based on the eight critical elements. 

 

การควบคุมผู[ดำเนินการด[านการบินและผู[ให[บริการด[านการบินโดย

หนiวยงานการกำกับดูแลมาตรฐานด[านการบินที่มีประสิทธิภาพเพื่อ

รับรองวiาเปrนไปตามข[อบังคับและหลักเกณฑ%ของรัฐ ซึ่งเปrนไปตาม

ระบบการกำกับดูแลมาตรฐานการบินภายใต[องค%ประกอบที่สำคัญแปด

ประการของระบบการกำกับดูแลด[านความปลอดภัย (CEs) 

ตัวอยiาง (Example) 

ICAO supports the establishment of regional safety oversight 

organizations (RSOOs) performing safety oversight-related 

activities on behalf of a group of Member States. 

องค%กรด[านการบินระหวiางประเทศ (ICAO) ได[ให[การสนับสนุนการจัดตั้ง

หนiวยงานในการกำกับดูแลมาตรฐานด[านการบินตามภูมิภาค (RSOOs) ซึ่งมี

หน[าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข[องกับการกำกับดูแลมาตรฐานมาตรฐานการ

บินในฐานะกลุiมของรัฐภาคีแหiงอนุสัญญา 

 

Reference (อ[างอิง) 
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สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Safety” 

The state in which the possibility of harm to persons or 

property damage is reduced to, and maintained at or 

below, an acceptable level through a continuing process 

of hazard identification and risk management. 

 

ความเปrนไปได[ของการที่บุคคลจะได[รับอันตราย หรือความเสียหายของ

ทรัพย%สินที่ได[ถูกลดระดับและรักษาระดับหรือต่ำกวiาในระดับที่ยอมรับ

ได[ ภายใต[ขั้นตอนของการระบุสภาวะที่อันตรายและการจัดการความ

เสี่ยง 

ตัวอยiาง (Example) 

Leading indicators are measures that focus on processes and 

inputs that are being implemented to improve or maintain 

safety.  

เครื่องมือชี้วัดคือการวัดผลทีใ่ห[ความสำคัญกับกระบวนการและสิ่งที่ถูกนำเข[า

มาใช[ในการปรับปรุงและรักษาระดับของความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

Reference (อ[างอิง) 

ICAO Doc 9859 4rth edn 2018 

 



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Hazard”  

A condition or an object with the potential to cause or 

contribute to an aircraft incident or accident. 

 

สภาพหรือวัตถุที่มีแนวโน[มจะนำไปสูiหรือทำให[เกิดอากาศยาน

อุบัติการณ%อุบัติเหตุ 

ตัวอยiาง (Example) 

The system description is a summary of the organization’s 

(State or service provider) processes, activities and interfaces 

that need to be assessed for hazard identification and safety 

risk assessment that is covered by their safety system. 

ระบบการอธิบาย คือ ผลสรุปในกระบวนการ กิจกรรม และการรiวมมือของ

องค%กร (รัฐหรือผู[ให[บริการด[านการบิน) ซึ่งต[องได[รับการประเมิน เพื่อระบุ

สภาพที่เปrนอันตรายและจัดการความเสี่ยงที่เปrนไปตามระบบด[านนิรภัยของ

องค%กรเหลiานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

Reference (อ[างอิง) 
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สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Acceptable level of safety performance (ALoSP)”  

The level of safety performance agreed by State 

authorities to be achieved for the civil aviation system in a 

State, as defined in its State safety programme, expressed 

in terms of safety performance targets and safety 

performance indicators. 

 

ระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยที่ยอมรับได[ที่เปrนการตกลงระหวiาง

หนiวยงานกำดูแลด[านมาตรฐานด[านการบินแหiงรัฐตiาง ๆ ในระบบด[าน

การบินในรัฐ หรือโปรแกรมนิรภัยการบินแหiงรัฐ ซึ่งถูกแสดงให[เห็นใน

รูปแบบของเป�าหมายด[านประสิทธิภาพด[านความปลอดภัยและตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพด[านความปลอดภัย 

ตัวอยiาง (Example) 

Each State should consider the acceptable level of safety 

performance (ALoSP) across their industry and institute an SMS 

applicability scheme that is most likely to achieve their State’s 

safety objectives. 

รัฐควรพิจารณาระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยที่ยอมรับได[ (ALoSP) กับ

อุตสาหกกรมและองค%กรที่มีระบบการจัดการด[านความปลอดภัย ซึ่งมีโอกาสที่

จะเปrนไปตามเป�าประสงค%ด[านความปลอดภัยแหiงรัฐ 

 

Reference (อ[างอิง) 
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สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Safety oversight” 

A function performed by a State to ensure that 

individuals and organizations performing an aviation 

activity comply with safety-related national laws and 

regulations. 

 

รูปแบบการดำเนินงานโดยรัฐในการรับรองวiาบุคคลหรือองค%กรปฏิบัติ

กิจกรรมด[านการบิน โดยเปrนไปตามกฎหมายแหiงรัฐในด[านความ

ปลอดภัย รวมถึงระเบียบตiาง ๆ 

ตัวอยiาง (Example) 

States should ensure they have effective safety oversight 

systems in place.  

รัฐต[องมั่นใจวiามีระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยเปrนของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference (อ[างอิง) 
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สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Safety management system (SMS)”  

A systematic approach to managing safety, including the 

necessary organizational structures, accountability, 

responsibilities, policies and procedures. 

 

แนวทางที่เปrนระบบในการจัดการคามปลอดภัย ซึ่งรวมไปถึงโครงสร[าง

องค%กร หน[าที่ความรับผิดชอบของบุคคล นโยบายและขั้นตอนตiาง ๆ 

ตัวอยiาง (Example) 

The effectiveness of a State’s safety management activities is 

strengthened when implemented in a formal and 

institutionalized way through a State safety programme (SSP) 

and through safety management systems (SMSs) for its service 

providers. 

ประสิทธิภาพในการจัดการด[านความปลอดภัยแหiงรัฐจะถูกให[มีมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อนำโปรแกรมด[านความปลอดภัยแหiงรัฐ (SSP) ไปใช[

อยiางเปrนรูปธรรม ตลอดจนถึงระบบการจัดการด[านความปลอดภัยสำหรับผู[

ให[บริการด[านการบิน 

 

 

Reference (อ[างอิง) 
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