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ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

A

危ない abunai อันตราย

あぶりバーナー aburi bana หัวพน่ไฟ

アーク光 aku kou แสงจากการเชือ่มอารก์

アーク溶接 aku yousetu เชือ่มอารก์

安全器 anzen ki วาลว์เซฟตี้

アセチレン asechiren อะเซทลินี

アセチレン用圧力調整器

（アセチレン用ゲージ）

asechiren you 

aturyoku chousei 

ki （asechiren you 

geji）

อปุกรณ์ปรับแรงดันส าหรับ

อะเซทลินี (เกจวัดส าหรับ

อะเซทลินี)

アセチレンガス用のボンベ
asechiren you no 

gasubonbe
ถังแกส๊ส าหรับแกส๊อะเซทลินี

アセチレン溶接装置
asechiren 

yousetuki
อปุกรณ์เชือ่มอะเซทลินี

圧接用トーチ assetu you tochi หัวพน่ส าหรับเชือ่มรอ้น

圧縮 asshuku บบีอัด

圧縮アセチレンガス
asshuku asechiren 

gasu
แกส๊อะเซทลินีชนดิบบีอัด

圧縮ガス asshuku gasu แกส๊บบีอัด

圧力 aturyoku แรงดัน

圧力調整ハンドル
aturyoku chousei 

handoru
มอืจับส าหรับปรับแรงดัน

圧力調整器
aturyoku chousei 

ki
อปุกรณ์ปรับแรงดัน

圧力計 aturyoku kei เครือ่งวัดแรงดัน

B

バックナット bakku natto น็อตตัวเมยี

爆発 bakughatu ระเบดิ



ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

爆轟 bakugou ระเบดิ

爆発事故 bakuhatu jiko อบุัตเิหตรุะเบดิ

爆発上限界
bakuhatu jougen 

kai

ความเขม้ขน้สงูสดุทีเ่กดิการ

ระเบดิ (UEL)

爆発下限界
bakuhatu kagen 

kai

ความเขม้ขน้ขัน้ต า่ทีเ่กดิการ

ระเบดิ (LEL)

ばく露 bakuro เปิดออก

バルブ barubu วาลว์

ボイラ溶接土免許
boira yousetu shi 

menkyo
ใบอนุญาตชา่งเชือ่มบอยเลอร์

ボンベ bonbe ถังแกส๊

ボンベの色 bonbe no iro สขีองถังแกส๊

防炎シート bouen shito ผา้ใบกันเปลวไฟ

防じんマスク boujin masuku หนา้กากกันฝุ่ น

母材 bozai วัสดทุีจ่ะท าการเชือ่ม

分解反応 bunkai hannou ปฏกิริยิาแตกตัว

ブローアウト buro auto ระเบดิออก

C

着火源 chakkagen แหลง่จดุไฟ

着火器具 chakkakigu อปุกรณ์จดุไฟ

調整ハンドル chousei handoru มอืจับส าหรับปรับ

中圧 chuuatu แรงดันปานกลาง

中圧式溶接機
chuuatu shiki 

yousetu ki

เครือ่งเชือ่มแบบแรงดันปาน

กลาง

注意事項 chuui jikou สิง่ทีค่วรระวัง

D

ダイアフラム daiyahuramu ไดอะแฟรม

打刻 dakoku สลัก
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電動ファン付き呼吸用保

護具

dendou fan tuki 

kokyuu you 

hogogu

อปุกรณ์ป้องกันส าหรับหายใจ

พรอ้มพัดลมไฟฟ้า

デトネーション detoneshon ระเบดิ

導管 doukan ทอ่

E

液化ガス ekika gasu แกส๊เหลว

G

外観検査 gaikan kensa ตรวจสอบสภาพภายนอก

外面 gaimen ภายนอก

合併症 gappeishou ภาวะแทรกซอ้น

ガス gasu แกส๊

ガス漏れ gasu more แกส๊ร่ัว

ガスの性質 gasu no seishitu คณุสมบัตขิองแกส๊

ガス切断 gasu setudan ตัดดว้ยแกส๊

ガス集合装置
gasu shuugou 

souchi
อปุกรณ์รวมแกส๊

ガス集合溶接装置
gasu shuugou 

yousetu souchi
อปุกรณ์เชือ่มรวมแกส๊

ガス容器 gasu youki ภาชนะบรรจแุกส๊

ガス溶接 gasu yousetu เชือ่มแกส๊

ガス溶接作業主任者
gasu yousetu 

sagyou shuninsha
หัวหนา้งานเชือ่มแกส๊

ガスケット gasuketto ปะเก็น

ガウジング gaujingu เซาะร่อง

ゲージ（圧力調整器）
geji（aturyoku 

chousei ki）
เกจ (อปุกรณ์ปรับแรงดัน)

月例点検 geturei tenken ตรวจสอบประจ าเดอืน

GHS分類 GHS bunrui จ าแนกตามระบบ GHS
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技能講習 ginou koushu ฝึกอบรมทักษะ

ゴムホース gomu hosu สายยาง

逆火 gyakka ไฟยอ้นกลับ

逆火防止装置
gyakka boushi 

souchi
อปุกรณ์ป้องกันไฟยอ้นกลับ

H

発火 hakka จดุระเบดิ

発火源 hakka gen แหลง่จดุระเบดิ

発火温度 hakka ondo อณุหภมูจิดุระเบดิ

白心 hakushin เปลวไฟสว่นโคนสขีาว

白点 hakuten จดุสขีาว

破裂 haretu แตกออก

針弁 hari ben วาลว์เข็ม

はつり haturi ตัดคอนกรตี

扁平気流 henpei kiryu กระแสลมเรยีบ

火ロ higuchi ปากหัวพน่ไฟ

飛翔事故 hishou jiko อบุัตเิหตกุระเด็น

保護衣 hogoi ชดุป้องกัน

本質安全化 honshitu anzen ka
สรา้งความปลอดภัยโดยการ

ก าจัดแหลง่ก าเนดิอันตราย

ホース housu สาย

ホースバンド housu bando ทีรั่ดสาย

不活性ガス hu kassei gasu แกส๊เฉื่อย

吹き出し口 hukidashi guchi ชอ่งเป่าลมออก

不燃シート hunen shito ผา้ใบไมต่ดิไฟ

粉じん爆発 hunjin bakuhatu ระเบดิฝุ่ น

粉末消火剤
hunmatu shouka 

zai
สารดับเพลงิชนดิผง
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フランジ huranji ปีกของโลหะ

沸点 hutten จดุเดอืด

標準炎 hyoujun en เปลวไฟมาตรฐาน

ヒューム hyumu ไอระเหย

ヒューム熱 hyumu netu อาการไขจ้ากไอระเหย

I

異状 ijou ความผดิปกติ

インゼクタ inzekuta หัวฉีดไอน ้า

一酸化炭素 issankatanso คารบ์อนมอนอกไซด์

J

事故 jiko อบุัตเิหตุ

じん肺 jinpai โรคฝุ่ นจับปอด

充填 jyuuten เตมิ

充填ガス jyuuten gasu แกส๊เตมิ

重点事項 jyuuten jikou สิง่ทีส่ าคัญ

充填ラベル jyuuten raberu ป้ายก ากับการเตมิ

K

カーバイド kabaido คารไ์บด์

火炎温度 kaen ondo อณุหภมูเิปลวไฟ

確認 kakunin ตรวจสอบยนืยัน

可燃性ガス kanensei gasu แกส๊ตดิไฟ

可燃性ガス等検知器
kanensei gasu 

nado kenchi ki
เครือ่งตรวจจับแกส๊ตดิไฟ

可燃性の物 kanensei no mono วัสดตุดิไฟ

加熱器 kanetu ki เครือ่งใหค้วามรอ้น

還元炎 kangen en
เปลวไฟสว่นทีถั่ดจากโคนสี

ขาวออกมา

乾式安全器 kanshiki anzen ki วาลว์เซฟตีแ้บบแหง้
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火災 kasai เพลงิไหม ้

可視光線 kashi kousen รังสแีสงทีม่องเห็นได ้

検知器 kenchi ki เครือ่งตรวจจับ

健康障害 kenkou shougai ความผดิปกตขิองสขุภาพ

起因物 kiin butu ตน้เหตุ

期間 kikan ระยะเวลา

危険 kiken อันตราย

危険性 kikensei อันตราย

気密検査 kimitu kensa
ตรวจสอบความผนกึของ

อากาศ

呼吸用保護具
kokyuu you hogo 

gu
อปุกรณ์ป้องกันส าหรับหายใจ

混合気 kongouki อากาศทีม่แีกส๊ผสมอยู่

混在作業 konzai sagyou งานทีป่ระกอบดว้ยหลายสว่น

高圧バルブ kouatu barubu วาลว์แรงดันสงู

高圧ガス kouatu gasu แกส๊แรงดันสงู

高圧ガス保安協会
kouatu gasu hoan 

kyoukai

สมาคมรักษาความปลอดภัย

จากแกส๊แรงดันสงู

高圧ガス保安法
kouatu gasu 

hoanhou

กฎหมายรักษาความปลอดภัย

จากแกส๊แรงดันสงู

工具 kougu เครือ่งมอื

クロム kuromu โครเมยีม

局所排気装置
kyokusho haiki 

souchi
อปุกรณ์ระบายอากาศเฉพาะที่

L

LPG LPG แกส๊ LPG

M

マンガン mangan แมงกานีส
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マス masu ปรมิาณมาก

マスク masuku หนา้กาก

目視点検 mokushi tenken ตรวจสอบดว้ยสายตา

N

内部構造 naibu kouzou โครงสรา้งภายใน

熱中症 necchuushou โรคลมแดด

年月日 nengappi ปี-เดอืน-วัน

年次点検 nenji tenen ตรวจสอบประจ าปี

燃料ガスバルブ
nenryou gasu 

barubu
วาลว์แกส๊เชือ้เพลงิ

燃焼 nenshou เผาไหม ้

燃焼範囲/爆発範囲

nenshou 

hani/bakuhatu 

hani

ชว่งการเผาไหม ้/ ชว่งการ

ระเบดิ

燃焼速度 nenshou sokudo ความเร็วในการเผาไหม ้

日常点検 nichijou tenken ตรวจสอบประจ าวัน

ニッケル nikkeru นกิเกลิ

臭い　におい nioi กลิน่

ノズルミキシング nozurumikishingu หัวฉีดผสม

O

温度 ondo อณุหภมูิ

P

パッキン pakkin ซลี

プロパン puropan โพรเพน

プッシュプル型換気装置
pusshu puru gata 

kanki souchi

อปุกรณ์หมนุเวยีนอากาศแบบ

กด-ดงึ

R

労働安全衛生法
roudou anzen 

eiseihou

กฎหมายความปลอดภัยและ

อาชวีอนามัยแรงงาน
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労働衛生の3管理
roudou eisei no 

san kanri

การจัดการอาชวีอนามัย

แรงงาน 3 ประการ

労働者死傷病報告

roudousha 

shishoubyou 

houkoku

รายงานการเสยีชวีติและ

บาดเจ็บของคนงาน

漏えい／漏洩 rouei ร่ัวไหล / ร่ัวไหล

老朽化 roukyuu ka เสือ่มสภาพ

留意事項 ryuui jikou สิง่ทีค่วรทราบ

S

災害 saigai ความเสยีหาย

災害防止 saigai bousi ป้องกันความเสยีหาย

最小着火エネルギー
saishou chakka 

enerugi
พลังงานขัน้ต า่ในการจดุไฟ

酸化炎 sanka en เปลวไฟออกซไิดซ์

酸素 sanso ออกซเิจน

酸素ボンベ sanso bonbe ถังแกส๊ออกซเิจน

酸素欠乏/酸欠
sanso ketubou / 

sanketu

ขาดออกซเิจน / ขาด

ออกซเิจน

酸素用圧力調整器

（酸素ゲージ）

sanso you 

aturyoku chousei 

ki（sanso geji）

อปุกรณ์ปรับแรงดันออกซเิจน 

(เกจวัดออกซเิจน)

SDS SDS
เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

SDS

赤外線 sekigaisen อนิฟราเรด

切断 setudan ตัด

切断酸素 setudan sanso ออกซเิจนส าหรับตัด

切断酸素バルブ
setudan sanso 

barubu
วาลว์ออกซเิจนส าหรับตัด

切断器 setudanki เครือ่งตัด
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しゃ光保護具 shakou hogogu อปุกรณ์ป้องกันแสง

車両 sharyou ยานพาหนะ

車両運送 sharyou unsou ขนสง่ยานพาหนะ

紫外線 shigaisen อัลตราไวโอเลต

資格 shikaku คณุสมบัติ

指針 shishin แนวทาง

使用方法 shiyou houhou วธิใีช ้

使用前点検 shiyou mae tenken ตรวจสอบกอ่นใช ้

消防法 shoubou hou กฎหมายดับเพลงิ

焼鈍 shoudon หลอม

衝撃花火 shougeki hanabi สะเก็ดไฟ

消火器 shoukaki ถังดับเพลงิ

水封式安全器
suihuushiki 

anzenki
วาลว์เซฟตีแ้บบน ้า

水蒸気爆発 suijoki bakuhatu ระเบดิไอน ้า

吹管 suikan ทอ่เป่า

水素 suiso ไฮโดรเจน

スカーフィング sukafingu เป่าละลาย

スパッタ supatta เม็ดโลหะกระเด็น

スラグ suragu ขีโ้ลหะ

すす/煤 susu เขมา่ / เขมา่

T

たがね tagane สิว่

炭化炎 tankaen เปลวไฟคารบ์อน

低圧 teiatu แรงดันต า่

低圧バルブ teiatu barubu วาลว์แรงดันต า่
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低圧式切断器
teiatu shiki 

yousetu ki
เครือ่งตัดแบบแรงดันต า่

定期自主検査 teiki jishu kensa
ตรวจสอบดว้ยตนเองเป็น

ประจ า

点検 tenken ตรวจสอบ

点検項目 tenken koumoku รายการตรวจสอบ

トーチ tochi หัวพน่

トーチヘッド tochi heddo ปลายหัวพน่

取付け torituke ยดึ

取付ナット型 toritukenattogata แบบน็อตยดึ

取付ネジ型 toritukenejigata แบบสกรูยดึ

都市ガス toshi gasu แกส๊ LNG

墜落 tuiraku พลัดตกจากทีส่งู

墜落災害 tuiraku saigai
ความเสยีหายจากการพลัดตก

จากทีส่งู

墜落制止用器具
tuiraku seishi you 

kigu

อปุกรณ์ส าหรับป้องกันการ

พลัดตกจากทีส่งู

U

ウエス uesu ผา้ขีร้ ิว้

運送 unsou ขนสง่

ウレタンフォーム uretanfomu โพลยีรูเีทนโฟม

W

ワンタッチ継手（雄型　

凸、雌型　凹）

wantacchi tugite  

(osugata 凸,mesu 

gata 凹)

ขอ้ตอ่แบบ One-touch (ตัว

ผู ้นูน, ตัวเมยี เวา้)

WBGT WBGT อณุหภมูกิระเปาะเปียก WBGT

Y

火傷 yakedo แผลไฟไหม ้

焼き入れ yakiire ท าใหเ้ย็นลงทันที
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呼び径（内径） yobikei（naikei） เสน้ผา่นศนูยก์ลาง (ภายใน)

予熱 yonetu ใหค้วามรอ้นเบือ้งตน้กอ่นเชือ่ม

予熱炎 yonetu en
เปลวไฟส าหรับใหค้วามรอ้น

เบือ้งตน้กอ่นเชือ่ม

予熱混合ガス
yonetu kongou 

gasu

แกส๊ผสมส าหรับใหค้วามรอ้น

เบือ้งตน้กอ่นเชือ่ม

予熱酸素バルブ
yonetu sanso 

barubu

วาลว์ออกซเิจนส าหรับให ้

ความรอ้นเบือ้งตน้กอ่นเชือ่ม

溶断 youdan ตัด

溶断器用ゴムホース継

手

youdan ki you 

gomu housu tugite
ขอ้ตอ่สายยางส าหรับเครือ่งตัด

溶栓 yousen
หัวปิดระบายแรงดันกรณี

ฉุกเฉนิ

溶接 yousetu เชือ่ม

溶接・切断用ゴムホース
yousetu ・ setudan 

you gomu housu
สายยางส าหรับเชือ่ม - ตัด

溶接用ライター yousetu you raita ไฟแช็คส าหรับงานเชือ่ม

溶接用トーチ yousetu you tochi หัวพน่ส าหรับเชือ่ม

溶融池 youyuu ike บอ่หลอมละลาย

有害 yuugai มอีันตราย

有害光線 yuugai kousen รังสแีสงทีม่อีันตราย

Z

残存ガス容器 zanzon gasu ภาชนะบรรจแุกส๊เหลอื

全体換気装置 zentai kankisouchi
อปุกรณ์หมนุเวยีนอากาศ

โดยรวม

ずい道 zuidou อโุมงค์


