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タイ語版 เวอรช์ ัน่ภาษาไทย



ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

A

あぶない abunai อนัตราย

上げ age ยก

アイドラ／遊動輪 aidora／fudo rin ตวัสง่ผ่าน / เฟืองสง่ผ่าน

開けるな akeru na หา้มเปิด

アクセルべダル akuseru padaru แป้นเหยยีบคนัเรง่

アーム／テレスコアーム
amu／teresuko 

amu
แขน / แขนเทเลสโคปิค

アングルブレード anguru buredo ใบมดีปรบัมุม

アングル・ドーザー anguru doza รถดนัดนิปรบัมุม

アングルレーキ／ストレー

トレーキ

anguru reki／

storeto reki
คราดปรบัมุม / คราดตรง

安定度 antei do ระดบัความเสถยีร

安全ピン anzen pin เข็มกลดั

安全ロック anzen rokku ล็อคเซฟตี ้

足回り ashi mawari ชว่งลา่ง

当て物／ヤワラ ate mono／yawara
วสัดุป้องกนัเวลายกดว้ยสลงิ / 
สายรดัป้องกนั

アーティキュレート／アー

ティキュレート操作レバー

（アーティキュレートレ

バー）

athikyureto／

athikyureto sosa 

reba（athikyureto 

reba）

รถบรรทุกดนิ / คนับงัคบั
รถบรรทุกดนิ

アウトプットシャフト autoputto shafuto เพลาสง่ก าลงั

あわ立て防止剤 awadate boshi zai สารป้องกนัการเกดิฟอง

B

バケット／バケット掘削機

／

バケットホイルエキスカ

ベーター

baketto／baketto 

kussaku ki／

baketto hoiru 

ekisukabeta

บุง้กี ๋/ รถขดุบุง้กี ๋/ รถขดุบุง้กี๋
หมุน

バケット開閉／開閉ロー

プ

baketto／kaihei 

ropu

เปิด-ปิดบุง้กี ๋/ เชอืกสลงิส าหรบั
เปิด-ปิด

バケット支持／支持ロー

プ
baketto／shiji ropu พยงุบุง้กี ๋/ เชอืกสลงิส าหรบัพยงุ

抜根 bakkon ถอนราก

バンクカット姿勢 banku katto shisei ท่าแบงคค์ตั



ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

弁板 ben ita แผ่นวาลว์

ベンチ benchi ขดุดนิแบบ Bench

ベンチカット benchi katto ขดุดนิแบบ Bench cut

ボックス式 bokkusu shiki แบบ Box type

防錆 bosabi ป้องกนัสนิม

ボウル／ボウルシリンダ
bouru／bouru 

shirinda
ถว้ย / กระบอกสบูรูปถว้ย

ブーム bumu บมู

ブーム起伏停止装置
bumu kifuku teishi 

sochi
อปุกรณห์ยดุการกระเพือ่มของบมู

ブーム巻上げ位置 bumu makiage ichi ต าแหน่งทีบ่มูยกขึน้

ブーム倒れ止め装置
bumu taore dome 

sochi
อปุกรณป้์องกนับมูลม้

ブレードコントロール装置

／レーザー均平器

buredo kontororu 

sochi／reza kinpei 

ki

อปุกรณค์วบคุมใบมดี / เคร ือ่ง
ปรบัระดบัเลเซอร ์

ブレードリフトシリンダ
buredo rifuto 

shirinda
กระบอกสบูยกใบมดี

ブレード昇降／ブレード

昇降シリンダ／

ブレード横送り／ブレード

横送りシリンダ

buredo shoko／

buredo shoko 

sirinda／

buredo yoko okuri

／buredo yoko 

okuri shirinda

ยกใบมดีขึน้-ลง / กระบอกสบูยก
ใบมดีขึน้-ลง / ขยบัใบมดีทาง
ดา้นขา้ง / กระบอกสบูขยบัใบมดี
ทางดา้นขา้ง

ブレード／排土板 buredo／haido ban ใบมดี / ใบมดีตกัดนิ

ブレーキペダル bureki pedaru แป้นเหยยีบเบรก

ブレーキライニング bureki rainingu ซบัเบรก

ブレーキロック／駐車ブ

レーキ

bureki rokku／

chusha bureki
ล็อคเบรก / เบรกจอด

ブル・ドーザー buru doza รถดนัดนิ

ブッシュ busshu พุ่มไม ้



ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

C

チップ chippu ตดัออก

チルトブレード chiruto buredo Tilt Blade

チルトリリーフ chiruto ririfu Tilt relief

チルトロッド／チルト装置
chiruto roddo／

chiruto sochi
Tilt rod / Tilt device

チルト／ブレードチルトリ

ンク

chiruto／buredo 

chiruto rinku
Tilt  / Tilt blade link

超小旋回 cho sho senkai หมุนวงแคบพเิศษ

直進掘削／並進掘削
chokushin kussaku

／heisin kussaku

ขดุเคลือ่นตรงไปขา้งหนา้ / ขดุ
แบบเคลือ่นทีไ่ปพรอ้มกนั

駐車用ブレーキ chusha yo bureki เบรกส าหรบัจอด

D

大規模土木工事
dai kibo doboku 

koji
งานวศิวกรรมโยธาขนาดใหญ่

ダイレクトドライブ式
dairekuto doraibu 

shiki
แบบขบัเคลือ่นโดยตรง

ダメ dame ใชไ้ม่ได ้

ダンピングクリアランス
dampingu 

kuriaransu
ระยะความสงูส าหรบัเทลงมา

ダンプシリンダ dampu shirinda กระบอกสบูดมัพ ์

ダンプトラック dampu torakku รถดมัพ ์

ダンプ／ダンプする
dampu／dampu 

suru
ดมัพ ์/ เทลงมา

暖機運転 danki unten ขบัอุน่เคร ือ่ง

段丘礫層 dankyu rekiso ช ัน้หนิกรวดทีร่าบขัน้บนัได

弾性波速度 danseiha sokudo ความเรว็คลืน่ยดืหยุน่

ディファレンシャル・ギヤ
deifuarensharu 

giya
เฟืองทา้ย

ディーゼルエンジン deizeru enjin เคร ือ่งยนตด์เีซล

電動機／モータ dendo ki／mota มอเตอรไ์ฟฟ้า / มอเตอร ์

電線 densen สายไฟ

デセルペダル deseru pedaru แป้นเหยยีบลดความเรว็

ドラグライン dogagu rain รถขดุ Dragline



ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

ドラグ・ショベル／バックホ

ウ

doragu shoberu／

bakkuho
รถขดุ Drag / รถแบคโฮ

ドラム doramu ดรมัเบรก

道路管理者 doro kanrisha หน่วยงานทีดู่แลถนน

ドローバー doroba Dropper

動力伝達方式
doryoku dentatsu 

hoshiki
วธิกีารสง่ก าลงั

動力伝達装置
doryoku dentatsu 

sochi
อปุกรณส์ง่ก าลงั

土石流 dosekiryu ตะกอนไหล

土捨場 dosuteba ทีท่ิง้ดนิ

E

エアブリーザ ea buriza ชอ่งหมุนเวยีนอากาศ

エアクリーナ ea kurina เคร ือ่งฟอกอากาศ

エチレングリコール echiren gurikoru เอทลินีไกลคอล

エジェクタ／チルティングフ

ロア／テールゲート

ejiekuta／

chiruteingu furoa／

teru geto

Ejector / Tilting Floor / 
Tailgate

エンジンブレーキ enjin bureki เบรกเคร ือ่งยนต ์

エンジンオイル／潤滑油
enjin oiru／

junkatsu yu
น า้มนัเคร ือ่ง / น า้มนัหลอ่ลืน่

円弧すべり enko suberi ลืน่ไถลเป็นแนวโคง้

エプロンアーム epuron amu แขน Apron

エプロン／エプロンシリンダ
epuron／epuron 

shirinda

แขน Apron / กระบอกสบูแขน 
Apron

エレメント eremento Element

エゼクタ／エゼクタシリンダ
ezekuta／ezekuta 

shirinda
Ejector / กระบอกสบู Ejector

F

不整地 fu seichi ไม่ปรบัผวิดนิ

ファイナルドライブ fuainaru doraibu ชดุขบัสดุทา้ย

ファイナル・ドライブ部
fuainaru doraibu 

bu
สว่นชดุขบัสดุทา้ย

ファンプーリ fuan puri รอกพดัลม



ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

不同沈下 fudo chinka ทรุดตวัไม่เท่ากนั

浮上性 fujo sei การลอยตวั

風化岩／風化花崗岩
fuka gan／fuka 

kako gan
หนิผุ / หนิแกรนิตผุ

複合すべり fukugo suberi ลืน่ไถลรว่มหลายแบบ

踏切／無人踏切
fumikiri／mujin 

fumikiri

ทางขา้มทางรถไฟ / ทางขา้มทาง
รถไฟไรค้นควบคุม

踏むな fumu na หา้มเหยยีบ

フルスロットル furu surottoru วาลว์ควบคุมการไหล

フルストール furu sutoru หยดุการท างานทัง้หมด

不凍液 futo eki สารกนัเยอืกแข็ง

フットブレーキ／ブレーキ

ペダル

futto bureki／

bureki pedaru
เบรกเทา้ / แป้นเหยยีบเบรก

フットストール futto sutoru หยดุการท างานดว้ยเทา้

G

崖錐性堆積物
gaisui sei taiseki 

butsu
ตะกอนเชงิผา

崖っぷち gakeppuchi หนา้ผา

岩脈 ganmyaku เขือ่น

ガソリンエンジン gasorin enjin เคร ือ่งยนตเ์บนซนิ

原動機 gendo ki เคร ือ่งยนตต์น้ก าลงั

ギヤ／ギヤポンプ giya／giya pompu เกยีร ์/ ปัม๊เกยีร ์

互層／硬軟互層 goso／konan goso
ช ัน้ดนิสลบั / ช ัน้ดนิสลบัแข็งและ
ออ่น

グリース gurisu จาระบี

H

歯止め hadome ทีห่า้มลอ้

排気ガス浄化装置
haiki gasu joka 

sochi
อปุกรณฟ์อกไอเสยี

入るな hairu na หา้มเขา้

薄層 hakuso ช ัน้บาง

半クラッチ han kuracchi คลตัช ์Half

離れろ hanarero หา้มเขา้ใกล ้

半開 hankai เปิดแงม้



ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

発破／発破作業
happa／happa 

sagyo
ระเบดิหนิ / งานระเบดิหนิ

破砕度 hasai do ระดบัการบด

橋桁 hashigeta คานสะพาน

外すな hazusu na หา้มเอาออก

ヘッド heddo ศรีษะ

ヘッドガード heddo gado อปุกรณป้์องกนัศรีษะ

平均接地圧 heikin secchi atsu ความดนัทีก่ดลงบนพืน้เฉลีย่

変速レバー hensoku reba คนัเกยีร ์

被けん引式 hi ken in shiki แบบลากจงู

ヒッチ hicchi รถพ่วง

ホイール hoiru ลอ้

ホイールブレーキ hoiru bureki เบรกลอ้

ホイスト hoisuto รอก

保持 hoji เก็บรกัษา

圃場 hojo พืน้ทีเ่พาะปลกู

標準合図法 hyojun aizu ho วธิใีหส้ญัญาณมาตรฐาน

I

入れるな ireru na หา้มใส่

移送専用車両 iso senyo sharyo
ยานพาหนะส าหรบัขนสง่
โดยเฉพาะ

J

ジブ jibu จิบ๊

地切／地切れする jigiri／jigire suru
การยกขึน้จากพืน้ / ยกขึน้จาก
พืน้

ジグザグ jiguzagu เสน้ซกิแซก

軸受け jiku uke ตลบัลกูปืน

自走式 jiso shiki แบบขบัเคลือ่นดว้ยตวัเอง

自然排水勾配 jizen haisui kobai
ความลาดเอยีงส าหรบัระบายน า้
ตามธรรมชาติ

上部掘削／下部掘削
jobu kussaku／

kabu kussaku
ขดุสว่นบน / ขดุสว่นลา่ง

上下揺動 joge yodo แกวง่ขึน้-ลง

除石 joseki ก าจดัหนิออก

重掘削作業 ju kussaku sagyo งานขดุหนัก



ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

十文字／縦横十文字
ju monji／juo ju 

monji

ตัง้ฉากเป็นรูปกากบาท / ตัง้ฉาก
เป็นรูปกากบาททัง้แนวตัง้และ
แนวนอน

K

掻き込み式 kakikomi shiki แบบขดู

掻き込み装置 kakikomi sochi อปุกรณข์ดู

過給機 kakyu ki ซเูปอรช์ารจ์เจอร ์

貫入深さ kan nyu fukasa ความลกึของการเจาะ

緩衝装置／クッション
kansho sochi／

kusshon
อปุกรณล์ดแรงกระแทก / โชค้

乾燥質量 kanso shitsuryo มวลแหง้

カント kanto ความลาดเอยีง

カッティングエッジ katteingu ejji ขอบตดั

カウンターウエイト kaunta ueito ตวัถว่งน า้หนัก

軽油 kei yu น า้มนัดเีซล

警報装置 keiho sochi อปุกรณเ์ตอืนภยั

傾斜地 keisha chi พืน้ดนิลาดชนั

検査表／検査記録表
kensa hyo／kensa 

kiroku hyo

ตารางตรวจสอบ / ตารางบนัทกึ
การตรวจสอบ

検査用チェックシート
kensa yo chiekku 

shito
ใบรายการส าหรบัตรวจสอบ

検査済標章
kensa zumi 

hyosho

เคร ือ่งหมายผ่านการตรวจสอบ
แลว้

結晶体 kesho tai สภาพผลกึ

結合度 ketsugo do ระดบัการผสม

機械重量／機械質量
kikai juryo／kikai 

shitsuryo
น า้หนักเคร ือ่ง / มวลเคร ือ่ง

機械式ショベル kikai shiki shoberu รถขดุ Mechanical

機械総重量／機械総

質量

kikai so juryo／

kikai so shitsuryo

น า้หนักรวมของเคร ือ่ง / มวล
รวมของเคร ือ่ง

キックアウト kikku auto ทิง้ออก

禁煙 kin en หา้มสบูบหุร ี่

切りばり kiribari ค า้ยนัชทีไพล ์

切羽面 kiriha men ผวิอโุมงคส์ว่นทีข่ดุ
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切取り／片切取り
kiritori／kata 

kiritori
ตดัออก / ตดัออกดา้นเดยีว

切るな／（スイッチを）

切るな

kiru na／（suicchi 

wo）kiru na
หา้มปิด / หา้มปิด (สวติช)์

機体重量／機体質量
kitai juryo／kitai 

shitsuryo

น า้หนักของตวัเคร ือ่ง / มวลของ
ตวัเคร ือ่ง

硬岩重掘削 kogan ju kussaku ขดุหนิหนัก

後方小旋回 koho sho senkai หมุนวงแคบทางดา้นหลงั

国土交通省 kokudo kotsu sho
กระทรวงทีด่นิ โครงสรา้งพืน้ฐาน
 การขนสง่และการท่องเทีย่ว

細かい仕上げ／荒仕上

げ／精密仕上げ

komakai shiage／

ara shiage／

seimitsu shiage

เก็บงานละเอยีด / เก็บงานหยาบ
 / เก็บงานอยา่งแม่นย า

コンベヤ konbeya สายพาน

コンクリート破砕機 konkurito hasai ki เคร ือ่งบดคอนกรตี

駆動フランジ kudo furanji หนา้แปลนเพลาขบั

空気圧 kuki atsu ความดนัอากาศ

クラッチ板 kuracchi ban แผ่นคลตัช ์

クラッチレバー kuracchi reba กา้นคลตัช ์

クラムシェル kuramushieru แคลมเชล

クランクプーリ kuranku puri ลกูรอกขอ้เหวีย่ง

クローラ kurora ตนีตะขาบ

掘削 kussaku ขดุ

掘削深さ／最大掘削深

さ

kussaku fukasa／

saidai kussaku 

fukasa

ความลกึของการขดุ / ความลกึ
สงูสดุของการขดุ

掘削クラッチ kussaku kuracchi คลตัชข์ดุ

掘削性 kussaku sei ความสามารถในการขดุ

キャップ kyappu แคป

極圧添加剤
kyokuatsu tenka 

zai
สารรบัแรงกดสงู

吸排気管 kyu haiki kan ท่อไอดแีละท่อไอเสยี
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M

マフラー取付け部
mafura toritsuke 

bu
สว่นยดึท่อไอเสยี

マグネット magunetto แม่เหล็ก

マーキング／マーキング作

業

makigu／makingu 

sagyo

ท าเคร ือ่งหมาย / งานท า
เคร ือ่งหมาย

メーンシャフト men shafuto เพลาหลกั

未固結土砂 mi koketsu dosha พืน้ดนิและทรายทีไ่ม่รวมกนั

溝掘り mizo bori ขดุรอ่ง

溝掘削作業／スロット

ドージング

mizo kussaku 

sagyo／surotto 

dojingu

งานขดุรอ่ง / ดนัดนิขดุรอ่ง

モニタリングシステム
monitaringu 

sisutemu
ระบบเฝ้าสงัเกต

モリブデン系 moribuden kei ประเภทโมลบิดนัีม

盛土 morido คนัดนิ

モーター・グレーダー mota gureda รถเกลีย่ดนิ

無負荷状態 mu fuka jotai สถานะปราศจากโหลด

N

投げるな nageru na หา้มโยน

内燃機関 nainen kikan เคร ือ่งยนตส์นัดาปภายใน

軟弱地 nanjaku chi พืน้ดนิออ่นนุ่ม

粘度指数向上剤
nendo shisu kojo 

zai
สารปรบัปรุงดชันีความหนืด

燃料噴射ポンプ
nenryo funsha 

pompu
ปัม๊ฉีดเชือ้เพลงิ

燃料レバー／燃料調整

レバー

nenryo reba／

nenryo chosei reba

คนัโยกเชือ้เพลงิ / คนัโยกปรบั
เชือ้เพลงิ

荷こぼれ ni kobore ของทีบ่รรทุกหก

荷台 nidai กระบะบรรทุก

2段押し nidan oshi ดนั 2 ขัน้

逃げろ nigero หนี

のぼるな noboru na หา้มปีน

ノッチワイヤ nocchi waiya Notch wire



ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

法肩 nori kata ยอดชนั

のり切り作業 nori kiri sagyo งานปรบัระดบัดนิ

のり面／法面排水
nori men／nori 

men haisui

พืน้ดนิลาดชนั / ระบายน า้บน
พืน้ดนิลาดชนั

乗るな noru na หา้มน่ัง

O

オフセット姿勢 ofusetto shisei ท่า Offset

オイルレベルゲージ oiru reberu geji เกจวดัระดบัน า้มนั

オーライ orai โอเค

押土 oshido ดนัดนิ

押土作業／押土距離
oshido sagyo／

oshido kyori
งานดนัดนิ / ระยะดนัดนิ

黄色回転灯
oshoku kaitento／

ki iro kaitento
ไฟสญัญาณชนิดหมุนสเีหลอืง

落とすな otosu na หา้มท าหลน่

P

パーキングブレーキレバー
pakingu bureki 

reba
คนัเบรกจอด

パワーシフト式 pawa shifuto shiki แบบพาวเวอรช์ฟิท ์

パワー・ショベル pawa shoberu รถขดุไฮดรอลกิ

ピック pikku Pick

ピン pin Pin

ピストン pisuton ลกูสบู

ポジショナー pojishona Positioner

プレクリーナ purekurina Pre-cleaner

プッシャー／プッシャープ

レート

pussha／pussha 

pureto
Pusher / Pusher Plate

プッシュ・ドーザー pusshu doza รถดนัดนิ

R

ラジエータ rajieta หมอ้น า้

ラジエータキャップ rajieta kyappu ฝาหมอ้น า้

レバースタンド reba sutando Lever stand

レバーストローク reba sutoroku Lever stroke

レベルコック reberu kokku กอ๊ก Level

レーキ・ドーザー reki doza รถตดิคราดดนัดนิ



ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

レール reru ราง

リチウム系 richiumu kei ประเภทลเิทยีม

リフトアーム／リフトシリン

ダ

rifuto amu／rifuto 

shirinda
ยกแขน / กระบอกสบูยกแขน

離隔距離 rikaku kyori ระยะห่าง

リーニング／リーニング操

作レバー（リーニングレ

バー）

riningu／riningu 

sosa reba（riningu 

reba）

เอน / คนับงัคบัเอน

リッパ－メータ rippa meta รปิเปอรม์เิตอร ์

リッパ－／油圧リッパ－
rippa／yuatsu 

rippa
รปิเปอร ์/ รปิเปอรไ์ฮดรอลกิ

リッピング／リッピング作業

／リッパ－作業

rippingu／rippingu 

sagyo／rippa 

sagyo

ท าลาย / งานท าลาย / งาน
ท าลาย

ローアイドリング／ローアイ

ドル／ハイアイドリング／

ハイアイドル

ro aidoringu／ro 

aidoru／hai 

aidoringu／hai 

aidoru

Low idling / Low idle / High 
idling / High idle

ローアンドキャリー工法 ro ando kyari koho วธิกีอ่สรา้งแบบ Low and Carry

ローディング・ショベル rodeingu shoberu รถขดุ Loading

労働安全衛生法
rodo anzen eisei 

ho

กฎหมายความปลอดภยัและอาชี
วอนามยัแรงงาน

路肩 rokata ไหลท่าง

ロックプレート rokku pureto แผ่นล็อค

流動点降下剤 ryudoten koka zai สารลดจดุเร ิม่ไหล

S

Ｓ字カーブ S ji kabu โคง้หกัศอกรูปตวั S

さび止め剤 sabi dome zai สารกนัสนิม

差動機 sado ki เฟืองทา้ย

作動油 sado yu น า้มนัไฮดรอลกิ

作動油タンク sado yu tanku ถงัน า้มนัไฮดรอลกิ

下げ sage เอาลง

作業指揮者 sagyo shikisha ผูค้วบคุมงาน



ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

作業装置 sagyo sochi อปุกรณก์ารท างาน

作業装置レバー sagyo sochi reba คนัโยกอปุกรณก์ารท างาน

最大積載重量／最大

積載質量

saidai sekisai juryo

／saidai sekisai 

shitsuryo

น า้หนักบรรทุกสงูสดุ / มวล
บรรทุกสงูสดุ

サイドフレーム saido furemu เฟรมดา้นขา้ง

サイドカット作業 saido katto sagyo งาน Side cut

サイドヒル式 saidohiru shiki แบบ Sidehill type

サイズモグラフ saizumo gurafu
เคร ือ่งมอืวดัแรงสัน่สะเทอืน
แผ่นดนิไหว

逆目 sakame ยอ้นเสีย้น

サークル／サークル回転

機

sakuru／sakuru 

kaiten ki
รอบ / เคร ือ่งหมุนรอบ

山道開削 sando kaisaku ขดุตดัถนนบนภูเขา

酸化防止剤 sanka boshi zai สารตา้นอนุมูลอสิระ

サスペンション／サスペン

ションシリンダ／

サスペンションオイルタンク

／サスペンションアーム

sasupenshon／

sasupenshon 

shirinda／

sasupenshon oiru 

tanku／

sasupenshon amu

Suspension / กระบอกสบู 
Suspension / ถงัน า้มนั 
Suspension / แขน 
Suspension

さわるな sawaru na หา้มจบั

整地 seichi ปรบัผวิดนิ

整形 seikei ปรบัใหเ้ป็นรูปรา่ง

精密仕上げ seimitsu shiage เก็บงานอยา่งแม่นย า

旋回駐車ブレーキ
senkai chusha 

bureki
เบรกจอดแบบหมุน

旋回フレーム senkai furemu เฟรมหมุน

旋回半径 senkai hankei รศัมกีารหมุน

旋回クラッチ senkai kuracchi คลตัชห์มุน

旋回ロック senkai rokku ล็อคหา้มหมุน

旋回ロック senkai rokku ล็อคหา้มหมุน

旋回用ブレーキ senkai yo bureki เบรกส าหรบัการหมุน

切削角度／レーキ角度
sessaku kakudo／

reki kakudo
มุมตดั / มุมคราด



ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

節理／柱状節理
setsuri／chujo 

setsuri
แนวแตก / แนวแตกเสาเหลีย่ม

斜板 sha ban แผ่น Swashplate

斜面掘削作業
sha men kussaku 

sagyo
งานขดุทีล่าด

シャックル shakkuru แจ็คเกิล้

車両制限令 sharyo seigenrei ค าสัง่ควบคุมยานพาหนะ

車両系建設機械
sharyokei kensetsu 

kikai

เคร ือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภท
ยานพาหนะ

仕上げ／仕上げ作業
shiage／shiage 

sagyo
เก็บงาน / การเก็บงาน

シーブ shibu รอก

湿地ブル・ドーザー shicchi buru doza รถดนัดนิส าหรบัพืน้ทีช่ ุม่น า้

指度 shido ตวับง่ชี ้

始動モータ shido mota มอเตอรส์ตารท์

始動スイッチ shido suicchi สวติชส์ตารท์

シェル shieru เชล

敷土／撤土／撤出し／

敷土作業／撤土作業

／撤出し作業

shikido／tetsudo／

tetsudashi／

shikido sagyo／

tetsudo sagyo／

tetsudashi sagyo

เทถมดนิ / ขดุยา้ยดนิ / ขดุยา้ย
ดนิออก / งานเทถมดนิ / งาน
ขดุยา้ยดนิ / งานขดุยา้ยดนิออก

敷均し shikinarashi เกลีย่ใหเ้ท่ากนั

締固め shime katame บดอดั

閉めろ shimero ปิด

シリンダブロック shirinda brokku บล็อกเคร ือ่งยนต ์

湿式質量 shisshiki shitsuryo มวลเปียก

使用しろ shiyo shiro ใช ้

ショベル shoberu รถขดุ

昇降アーム shoko amu แขนขึน้-ลง

昇降リンク shoko rinku Link ขึน้-ลง

ショルダーリーチ姿勢
shoruda richi 

shisei
ท่าแตะไหล่

シュースリップ shu surippu Shoe slip



ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

シュー／幅広シュー shu／habahiro shu Shoe/ Broad shoe

終減速 shugensoku ลดความเรว็สดุทา้ย

シングルシャンクリッパ－

／マルチシャンクリッパ－

singuru shanku 

rippa／maruchi 

shanku rippa

รปิเปอรข์าเดยีว / รปิเปอรห์ลาย
ขา

総接地面積 so secchi menseki พืน้ทีส่มัผสัพืน้ดนิทัง้หมด

走行ブレーキ／走行用ブ

レーキ

soko bureki／soko 

yo boreki
เบรกวิง่ / เบรกส าหรบัการวิง่

走行クラッチ soko kuracchi คลตัชว์ิง่

操向レバー／操向ペダル

／操向ブレーキ

soko reba／soko 

pedaru／soko 

bureki

คนับงัคบัเลีย้ว / แป้นเหยยีบเลีย้ว
 / เบรกเลีย้ว

操向／方向変換
soko／hoko 

henkan
เลี ้ย้ว / เปลีย่นทศิทาง

速度段 sokudo dan ระดบัความเรว็

操作用パイロット圧
sosa yo pairotto 

atsu
การบงัคบัความดนัไพลอต

スプロケット／起動輪
spuroketto／kido 

rin
เฟืองโซ ่/ ลอ้เฟืองโซ่

吸うな／（タバコ）吸う

な

su na／（tabako）

su na
หา้มสบูบหุร ี ่/ หา้มสบู (บหุร ี)่

スカリファイヤ sukarifuaiya รถตดัหญา้ขดุดนิ

スカリファイヤ昇降シリンダ
sukarifuaiya shoko 

shirinda

กระบอกสบูยกรถตดัหญา้ขดุดนิ
ขึน้-ลง

すかし掘り sukashi bori ขดุหลมุลกึดา้นหนา้

スクレーパー sukurepa เคร ือ่งขดู

スクレープ・ドーザー sukurepu doza รถขดุดนิ

スノープラウ sunopurau คนัไถก าจดัหมิะ

ステアリングクラッチ
sutearingu 

kuracchi
คลตัชพ์วงมาลยั



ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

ステアリング／ステアリング

シリンダ／ステアリングオイ

ルタンク

sutearingu／

sutearingu shirinda

／sutearingu oiru 

tanku

Steering / กระบอกสบู 
Steering / ถงัน า้มนั Steering

ストップ sutoppu หยดุ

ストップボルト sutoppu boruto ตวัหยดุ

ストレーナ sutorena เคร ือ่งกรอง

すわり suwari น่ัง

T

Ｔ字ターン／Ｕターン T ji tan／U tan เลีย้วทเีทริน์ / ยเูทริน์

立入禁止 tachi iri kinshi หา้มเขา้

タグライン／タグラインロー

プ

tagu rain／tagu 

rain ropu
แท็กไลน ์/ เชอืกแท็กไลน์

タイヤゲージ taiya geji เกจวดัลมยาง

球継手 tama tsugite Spheric Joint

玉掛け tamagake ขอเกีย่ว

ターミナル tamiaru เทอรม์นิอล

短笛／長笛 tan teki／cho teki นกหวดีสัน้ / นกหวดียาว

タンデム機構／タンデムド

ライブ装置

tandemu kiko／

tandemu draibu 

sochi

กลไกคู ่/ อปุกรณข์บัเคลือ่นคู่

タラップ tarappu บนัไดปีน

添加剤 tenka zai สารเตมิแต่ง

点検表 tenken hyo ตารางตรวจสอบ

点検しろ tenken shiro ตรวจสอบ

転倒時保護装置／転

倒時保護構造／ロップス

／ROPS

tento ji hogo sochi

／tento ji hogo 

kozo／roppusu／

ROPS

อปุกรณป้์องกนัการพลกิคว า่ / 
โครงสรา้งป้องกนัเวลาพลกิคว า่ /
 รอ็ปส ์/ ROPS

鉄道架線 tetsudo kasen สายอากาศเหนือทางรถไฟ

飛び降りるな tobioriru na หา้มกระโดดลง

倒木 toboku ตน้ไมล้ม้

土地造成 tochi zosei ปรบัสภาพทีด่นิ



ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

登坂能力 tohan noryoku ความสามารถในการไต่ความชนั

登坂用具／道板
tohan yogu／michi 

ita

อปุกรณส์ าหรบัไต่ความชนั / 
กระดานพาด

特殊車両 tokushu sharyo ยานพาหนะชนิดพเิศษ

特殊車両通行許可申

請

tokushu sharyo 

tsuko kyoka shisei

ยืน่ขออนุญาตใชร้ถชนิดพเิศษ
ผ่านทาง

止まれ tomare หยดุ

投入口 tonyu guchi ชอ่งใส่

トラクター torakuta รถแทรกเตอร ์

トラクター・ショベル torakuta shoberu รถตกัดนิลอ้ยาง

トランスミッション toransumisshon สง่ก าลงั

通れ tore ผ่านได ้

トレンチャー torencha เคร ือ่งขดุรอ่ง

トリミング・ドーザー／ツー

ウェイ・ドーザー

torimingu doza／

tsu uei doza

รถดนัดนิตดัแต่ง / รถดนัดนิสอง
ทาง

トルクフロー変速機
toruku furo 

hensoku ki
Torque flow transmission

トルクコンバータ toruku konbata ทอรก์คอนเวอรเ์ตอร ์

都市土木 toshi doboku วศิวกรรมโยธาส าหรบัเขตเมอืง

使え tsukae ใช ้

つかむな tsukamu na หา้มจบัยดึ

爪／シャンク tsume／shanku ตะขอ Claw / ตะขอ Shank

積込み tsumikomi บรรทุก

U

ウインドロー uindoro แนวกองฟาง

浮き uki ลอย

埋戻し／埋戻し作業

umemodoshi／

umemodoshi 

sagyo

ถมกลบั / งานถมกลบั

運搬 umpan ขนยา้ย

V

Ｖベルト V beruto สายพานวเีบลท ์



ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

Ｖシフト／Ｖ形／クロス

シフト／Ｉ形／

Ｌシフト／Ｌ形／Ｔシフ

ト／Ｔ形

V shifuto／V gata

／kurosu shifuto／I 

gata／L shifuto／L 

gata／T shifuto／T 

gata

V Shift /  V Shape / Cross 
Shift / I Shape /
L Shift / L Shape / T Shift / T 
Shape

W

ワイヤロープ waiya ropu เชอืกสลงิ

わき見運転 wakimi unten ขบัรถประมาทไม่ดูทาง

Y

横送り歯車室／回転歯

車室

yoko okuri 

haguruma shitsu／

kaiten haguruma 

shitsu

Lateral feed gear chamber / 
Revolving gear chamber

ヨーク yoku เทยีม

予熱／予熱栓
yonetsu／yonetsu 

sen
อุน่เคร ือ่ง / หวัอุน่เคร ือ่ง

Ｕドーザー yu doza รถดนัดนิ U Dozer

油圧回路 yuatsu kairo วงจรไฮดรอลกิ

油圧駆動装置 yuatsu kudo sochi อปุกรณข์บัเคลือ่นไฮดรอลกิ

油圧モータ yuatsu mota มอเตอรไ์ฮดรอลกิ

油圧ロックレバー／ロック

レバー

yuatsu rokku reba

／rokku reba
คนัล็อคไฮดรอลกิ / คนัล็อค

油圧シリンダ yuatsu shirinda กระบอกสบูไฮดรอลกิ

油圧ショベル／油圧式

ショベル

yuatsu shoberu／

yuatsu shiki 

shoberu

รถตกัดนิไฮดรอลกิ / รถตกัดนิ
แบบไฮดรอลกิ

油圧装置 yuatsu shochi อปุกรณไ์ฮดรอลกิ

誘導者 yudo sha ผูใ้หส้ญัญาณ

油性剤 yusei zai
สารชว่ยใหน้ า้มนัหลอ่ลืน่ฉาบไล ้
ไปบนผวิโลหะไดด้ขีึน้

油脂類使用箇所 yushi rui shi kasho สถานทีใ่ชน้ า้มนัและไขมนั

Z

前後進レバー zen koshin reba คนับงัคบัเดนิหนา้-ถอยหลงั

前輪傾斜シリンダ
zen rin keisha 

shirinda
กระบอกสบูเอยีงลอ้หนา้



ภาษาญีปุ่่ น การออกเสียีง ภาษาไทย

前照灯 zensho to ไฟหนา้

ずい道 zuido อโุมงค ์

ずり積機／ずり積／ずり
zuri tsumi ki／zuri 

tsumi／zuri

เคร ือ่งขนยา้ยหนิ / ขนยา้ยหนิ /
 หนิ


