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ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
アウターマスト auta masuto เสีายกด้า้นนอก

アシストグリップ ashisuto 
gurippu

ราวมือืจัับ

圧縮応力 asshuku 
oryoku

ความืเคน้แรงอดั้

安全装置 anzen sochi อปุ่่กรณ์น์ริภยั

安全率 anzen ritsu ค�าความืปุ่ลอด้ภยั

安定度 anteido เสีถียีรภาพ

1 輪操向車 ichirin soko sha รถีพวงมืาลยัแบบเด้ี�ยว

インチング inchingu ขยบัทลีะนอ้ย

インナーマスト inna masuto เสีายกด้า้นใน

ウインカランプ uinka rampu ไฟสีญัีญีาณ์

ウォーター
セパレータ

uota separeta เครื�องแยกนำ�า

運転操作 unten sosa การใช้ง้าน

運動摩擦力 undo masatsu 
ryoku

แรงเสียีด้ทานได้นามืกิ

エアクリーナー ea kurina หมือ้กรองอากาศ

エンジンフード enjin fudo ฝากระโปุ่รงเครื�องยนต์์

エンジンマウント enjin maunto ต์วัรองแท�นเครื�องยนต์ ์

遠心力 enshin ryoku แรงเหวี�ยงหนศีนูยก์ลาง

応力 oryoku แรงกด้ด้นั

オルタネータ orutaneta อลัเทอรเ์นเต์อร์

回転状態 kaiten jotai สีถีานะการหมืน่

カウンタウェイト kaunta ueito นำ�าหนักถี�วง



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
過荷重 kakaju นำ�าหนักมืากเกนิไปุ่

過給機 kakyuki ซูเูปุ่อรช์้ารจ์ัเจัอร์

過給機
（ターボチャージャ）

kakyuki (tabo 
chaja)

ซูเูปุ่อรช์้ารจ์ัเจัอร ์
(เทอรโ์บช้ารจ์ั)

加減速 ka gen soku การเร�งความืเร็วและการ 
ช้ะลอความืเร็ว

下降 kako ลด้ลง/การเคลื�อนที�ลง

荷重 kaju นำ�าหนัก

荷重曲線 kaju kyokusen เสีน้โคง้นำ�าหนัก

荷重中心 kaju chushin จัด่้ศนูยถ์ี�วง

加速度 kasokudo การเร�งความืเร็ว

ガソリンエンジン gasorin enjin เครื�องยนต์เ์บนซูนิ

過電流制限装置 kadenryu 
seigen sochi

อปุ่่กรณ์จ์ัำากดั้กระแสี 
ไฟฟ้าเกนิ

慣性 kansei ความืเฉื่ื�อย

慣性力 kansei ryoku แรงเฉื่ื�อย

基準荷重中心 kijun kaju 
chushin

จัด่้ศนูยถ์ี�วงมืาต์รฐาน

基準負荷状態 kijun fuka jotai สีภาวะบรรทก่มืาต์รฐาน

基準無負荷状態 kijum mufuka 
jotai

สีภาวะไมื�บรรทก่ 
มืาต์รฐาน 

キャスタホイール kyasuta hoiru ลอ้เลื�อน

吸・排気装置 kyu haiki sochi อปุ่่กรณ์อ์ากาศเขา้และ 
ไอเสียี

求心力 kyushin ryoku แรงสีู�ศนูยก์ลาง

許容応力 kyoyo oryoku แรงกด้ด้นัที�อน่ญีาต์



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
許容荷重 kyoyo kaju นำ�าหนักที�อน่ญีาต์

許容荷重表 kyoyo kaju hyo แผนภาพนำ�าหนักที� 
อน่ญีาต์

クラッチ kuracchi คลตั์ช้์

クラッチペダル kuracchi 
pedaru

แปุ้่นคลตั์ช้์

クラッチマスター
シリンダー

kuracchi 
masuta 
shirinda

แมื�ปัุ่� มืคลตั์ช้ต์์วับน

クラッチレリーズ
シリンダー

kuracchi rerizu 
shirinda

แมื�ปัุ่� มืคลตั์ช้ต์์วัล�าง

グロープラグ guro puragu หวัเทยีน

クロスビーム kurosu bimu คาน

警報装置 keiho sochi ระบบสีญัีญีาณ์เต์อืน

高圧ガス燃料装置 koatsu gasu 
nenryo sochi

ระบบเช้ื�อเพลงิกา๊ซูแรง 
ด้นัสีงู

後傾 kokei เอยีงไปุ่ขา้งหลงั

合力 goryoku แรงลพัธ์์

コンタクター kontakuta คอนแทกเต์อร์

コントローラー kontorora ต์วัควบคม่ื

最高下降速度 saiko kako 
sokudo

ความืเร็วลด้ลงสีงูสีด่้

最高上昇速度 saiko josho 
sokudo

ความืเร็วเพิ�มืข้�นสีงูสีด่้

最小旋回半径 saisho senkai 
hankei

รัศมืกีารเลี�ยวต์ำ�าสีด่้

最小直角通路幅 saisho 
chokkaku tsuro 
haba

ความืกวา้งทางเด้นิ 
ระหว�างช้ั �นขั �นต์ำ�า



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
最大荷重 saidai kaju นำ�าหนักบรรทก่สีงูสีด่้

最大けん引力 saidai kenin 
ryoku

แรงฉ่ื่ด้ลากสีงูสีด่้

最大揚高 saidai yoko ความืสีงูการยกสีงูสีด่้

最低地上高 saitei chijoko ระยะห�างจัากพื�น

サイドローラ saido rora ลกูกลิ�งขา้ง

作業開始前点検 sagyo kaishi 
mae tenken

การต์รวจัความืพรอ้มืก�อน 
ทำางาน

差込み sashikomi สีอด้/การสีอด้

作動油 sadoyu นำ�ามืนัไฮด้รอลกิ

シート shito ที�นั�งคนขบั

質量 shitsuryo มืวล

始動性 shido sei มืม่ืไต์�ทางลาด้

始動装置 shido sochi อปุ่่กรณ์ส์ีต์ารท์

締め付け shimetsuke การขนั

車体の長さ shatai no 
nagasa

ความืยาวถีง้หนา้งา

収縮 shushuku หด้/การหด้

重心 jushin จัด่้ศนูยถ์ี�วง

充電器 judenki เครื�องช้ารจ์ัแบต์เต์อรี�

充電装置 juden sochi ระบบช้ารจ์ัแบต์เต์อรี�

潤滑装置 junkatsu sochi เครื�องจั�ายนำ�ามืนั

上昇 josho ยก/การยก

伸長 shincho ยดื้/การยดื้



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
すえ切り suekiri การแกว�งอยู�กบัที�

スターティング
モータ

sutateingu 
mota

มือเต์อรส์ีต์ารท์

静止摩擦力 seishi masatsu 
ryoku

แรงเสียีด้ทานสีถีติ์

制動装置 seido sochi ระบบเบรก

前傾 zenkei เอยีงไปุ่ขา้งหนา้ 

全高 zenko ความืสีงูโด้ยรวมื

前照灯 zenshoto ไฟหนา้

全長 zencho ความืยาวโด้ยรวมื

操向 soko การบงัคบัเลี�ยว

走行時基準負荷状態 sokoji kijun 
fuka jotai

สีภาวะบรรทก่มืาต์รฐาน 
ขณ์ะวิ�ง

走行時基準無負荷
状態

sokoji kijum 
mufuka jotai

สีภาวะไมื�บรรทก่มืาต์รฐาน 
ขณ์ะวิ�ง

走向装置 soko sochi ระบบขบัเคลื�อน

操向装置 soko sochi ระบบบงัคบัเลี�ยว

走行ブレーキ soko bureki เบรกเด้นิทาง

操作 sosa การควบคม่ื/การใช้ง้าน

操作手順 sosa tejun ขั �นต์อนการใช้ง้าน

速度 sokudo ความืเร็ว

ソリッドタイヤ soriddo taiya ยางแข็ง

ターンシグナル
ランプ

tan shigunaru 
rampu

ไฟเลี�ยว

単位体積質量 tani taiseki 
shitsuryo

มืวลต์�อปุ่รมิืาต์รหน�วย



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
チェーンホイール cheen hoiru เฟืองโซู�

力の大きさ chikara no 
okisa

ขนาด้แรง

力の合成 chikara no 
gosei

การรวมืแรง

力の作用点 chikara no 
sayoten

จัด่้กระทำา

力の三要素 chikara no 
sanyoso

องคป์ุ่ระกอบทั �งสีามืของ 
แรง

力のつり合い chikara no 
tsuriai

สีมืด้ล่ของแรง

力の分解 chikara no 
bunkai

การสีลายต์วัของแรง

力の方向 chikara no 
hoko

ทศิทางของแรง

駐車ブレーキ chusha bureki เบรกมือื

直角積付通路幅 chokkaku 
tsumitsuke 
tsuro haba

ช้�องการเด้นิรถี

積付け tsumitsuke การซูอ้น

積取り tsumitori การบรรทก่

ディーゼルエンジン deizeru enjin เครื�องยนต์ด์้เีซูล

定格荷重 teikaku kaju นำ�าหนักบรรทก่ที�กำาหนด้

定期自主検査 teiki jishu 
kensa

การต์รวจัสีอบด้ว้ยต์วัเอง 
เป็ุ่นครั �งคราว

抵抗器 teikoki ต์วัต์า้นทาน

ティルティング tirutingu การเอยีง

ティルトシリンダ tiruto shirinda กระบอกสีบูปุ่รับเอยีง



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
デファレンシャル defarensharu เฟืองเพลาทา้ย

点火装置 tenka sochi ระบบจัด่้ระเบดิ้ 

電動機 dendoki มือเต์อรไ์ฟฟ้า

電流計 denryu kei แอมืมืเิต์อร์

灯火装置 toka sochi อปุ่่กรณ์แ์สีงสีว�าง

登坂能力 tohan noryoku ความืสีามืารถีไต์�ความื 
ช้นัได้ ้

動力伝達装置 doryoku 
dentatsu sochi

ระบบสี�งกำาลงั

特定自主検査 tokutei jishu 
kensa

การต์รวจัสีอบด้ว้ยต์วัเอง 
ที�เจัาะจัง

特定自主検査済標章 tokutei jishu 
kensa zumi 
hyosyo

สีต์กิเกอรย์นืยนัการต์รวจั
สีอบด้ว้ยต์วัเองที�เจัาะจัง

ドライブホイール doraibu hoiru ลอ้ขบัเคลื�อน

トランスミッション toransu 
misshon

ระบบสี�งกำาลงั

取りおろし tori oroshi บรรทก่ลง

トルクコンバータ toruku kombata ทอรก์คอนเวอรเ์ต์อร์

トルコン車 torukon sha รถีทอรก์คอนเวอรเ์ต์อร์

トレッド後輪 toreddo korin ด้อกยางลอ้หลงั 

トレッド前輪 toreddo zenrin ด้อกยางลอ้หนา้ 

内燃機関（エンジン） nainen kikan 
(enjin)

เครื�องยนต์ส์ีนัด้าปุ่ภายใน 
(เครื�องยนต์)์

荷役装置 nieki sochi อปุ่่กรณ์บ์รรทก่ข้�น/ลง

ニューマチック
タイヤ

nyumachikku 
taiya

ยางอดั้ลมื



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
2 輪操向車 nirin sokosha รถีบงัคบัเลี�ยวสีองลอ้

燃料給油口 nenryo kyuyu 
ko

ช้�องเปิุ่ด้ท�อเต์มิืเช้ื�อเพลงิ

燃料装置 nenryo sochi ระบบเช้ื�อเพลงิ

排気の状態 haiki no jotai สีถีานะไอเสียี

配線 haisen การเด้นิสีาย

バックミラー bakku mira กระจักมืองหลงั

バックレスト bakku resuto พนักพงิ

バックレスト高さ bakku resuto 
takasa

ความืสีงูพนักพงิ

バッテリ batteri แบต์เต์อรี�

バッテリフード batteri fudo ฝาครอบแบต์เต์อรี�

パレット paretto พาเลต์

引抜き hikinuki ถีอยกลบั/ด้ง้ออก

ひずみ hizumi ทำาใหต้์ง้

ピックアップ pikku appu หยบิข้�น

ヒューズ hyuzu ฟิวสี์

ファイナルドライブ fainaru doraibu ช้ด่้เฟืองทา้ย

フィンガーバー
（フィンガバー）

finga ba ฟิงเกอรบ์าร์

フォーク foku งา

フォークストッパ foku sutoppa ที�หยด่้งา

フォーク調整間隔 foku chosei 
kankaku

ระยะห�างงา

フォークなし全長 foku nashi 
zencho

ความืยาวไมื�รวมืแขนงา



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
フォークの厚さ foku no atsusa ความืหนางา

フォークの長さ foku no nagasa ความืยาวงา

4 サイクルディーゼル
エンジン

fo saikuru 
dizeru enjin

เครื�องยนต์ด์้เีซูล  
4 จัังหวะ

負荷状態 fuka jotai สีภาวะที�บรรทก่

不凍液 futo eki สีารปุ้่องกนัการแข็งต์วั

プラギング操作 puragingu sosa การเสียีบ

フリーリフト furi rifuto ระยะยกงาโด้ยไมื�ยกเสีา

ブローバイガス
還元装置

burobai gasu 
kangen sochi

ระบบลด้แกส๊ีที�ต์อ้งระบาย 
ออก

プロペラーシャフト puropera 
shafuto

เพลาขบั

フロントオーバ
ハング

furonto oba 
hangu

ระยะยื�นด้า้นหนา้

フロントホイール furonto hoiru ลอ้หนา้

噴射ノズル funsha nozuru หวัฉื่ีด้เช้ื�อเพลงิ

ベクトル bekutoru เสีน้สีมืมืต่์ิ

ヘッドガード heddo gado โครงปุ้่องกนัศรีษะ

ヘッドガード高さ heddo gado 
takasa

ความืสีงูโครงปุ้่องกนั 
ศรีษะ

偏荷重 hen kaju นำ�าหนักไมื�สีมืด้ล่

弁すき間 ben sukima ระยะห�างวาลว์

ホイールベース hoiru besu ฐานลอ้

マイクロスイッチ maikuro suitchi ไมืโครสีวติ์ช้์

摩擦クラッチ masatsu 
kuracchi

คลตั์ช้แ์บบแผ�นความืฝืด้



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
マスト傾斜角 masuto keisha 

kaku
องศาการเอยีงของเสีายก

マストサポート masuto sapoto สี�วนหน่นเสีายก

マスト高さ masuto takasa ความืสีงูเสีายก

密度 mitsudo ความืหนาแน�น

無負荷状態 mufuka jotai สีภาวะที�ไมื�บรรทก่

モーメント momento ช้ั�วขณ์ะ

油圧回路 yuatsu kairo วงจัรไฮด้รอลกิ

油圧駆動装置 yuatsu kudo 
sochi

ระบบขบัเคลื�อนไฮด้รอลกิ

油圧シリンダー yuatsu shirinda กระบอกสีบูไฮด้รอลกิ

油圧制御装置 yuatsu seigyo 
sochi

อปุ่่กรณ์ค์วบคม่ืไฮด้รอลกิ

油圧装置 yuatsu sochi ระบบไฮด้รอลกิ

油圧発生装置 yuatsu hassei 
sochi

เครื�องกำาเนดิ้แรงด้นัไฮ 
ด้รอลกิ

油圧モータ yuatsu mota มือเต์อรไ์ฮด้รอลกิ

リーチ量 richi ryo ความืยาวระยะยดื้

リーチレッグ richi reggu ขายดื้

リフトシリンダ rifuto shirinda กระบอกสีบูยก

リフトチェーン rifuto cheen โซู�ยก

リフトブラケット rifuto buraketto โครงยด้้การยก

リフトローラ rifuto rora ลกูกลิ�งยก

リヤーホイール riya hoiru ลอ้หลงั

リヤオーバハング riya oba hangu ระยะยื�นด้า้นหลงั



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
冷却装置 reikyaku sochi ระบบระบายความืรอ้น

レギュレータ regyureta เรกเูลเต์อร์

ロードホイール rodo hoiru ลอ้รับนำ�าหนัก


