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指差呼称の例/
ตวัอยา่งการช้้�แลัะการขานตอบ

การช้้�แลัะการขานตอบ การออกเสูย้ง
เร่�องทั้�ตอ้งยน่ยนั

運
うんぱんけいろ

搬 経 路の
の

安
あんぜん

全よ
よ し

し umpankeiro no anzen yoshi

ตรวจสอบวา่พื้้�นที่่�โดยรอบเคร้�องปลอดภัยั

作
さぎょう かいし

業 開 始 sagyō kaishi

ประกาศการเร่�มการที่ำางานของเครน

ア
あ う と り が ー  よ し

ウトリガーよし autorigā yoshi

ยน้ยนัความกวา้งการยด้ขยายของขาคำ�ายนั

定
ていかくそうかじゅう 〇〇 とん よし

格総荷重〇〇トンよし teikakusōkajū XX ton yoshi

ยน้ยนันำ�าหนักบรรที่กุรวมที่่�กำาหนดที่่�อง่กบัรัศมก่ารที่ำางาน

質
しつりょう 〇〇 とん よし

量〇〇トンよし shitsuryō XX ton yoshi

ยน้ยนัวา่มวลของนำ�าหนักบรรที่กุไมเ่กน่นำ�าหนักบรรที่กุที่่�กำาหนด 

フ
ふ っ く  よ し

ックよし fukku yoshi

ยน้ยนัวา่ตะขออย่เ่หนอ้จดุศน่ยถ์่ว่งของนำ�าหนักบรรที่กุโดยตรงแลว้

ア
あ い が け  よ し

イ掛けよし aigake yoshi

ยน้ยนัสภัาพื้หว่งของสลง่และที่ศ่ที่างของสเกน็

ワ
わ い や ー  は り  よ し

イヤー張りよし waiyā hari yoshi

ยน้ยนัวา่ลวดสลง่ตงึเที่า่ ๆ กนั
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การช้้�แลัะการขานตอบ การออกเสูย้ง
เร่�องทั้�ตอ้งยน่ยนั

重
じゅうしん よし

心 よ し jūshin yoshi

ยน้ยนัวา่จดุศน่ยถ์่ว่งของนำ�าหนักบรรที่กุตั �งอย่ใ่นแนวตั �งกบัตะขอและลวด
สลง่สำาหรับการยก 

あ
あ て も の  よ し

てものよし atemono yoshi

ยน้ยนัวา่มก่ารตด่ตั �งตวัป้องกนัสลง่อยา่งแน่นหนา

玉
たまがけ よし

掛けよし tamagake yoshi

ยน้ยนัวา่สภัาพื้การขงึสลง่เหมาะสมกอ่นที่่�จะยกนำ�าหนักบรรที่กุขึ�น

退
たいひ よし

避よし taihi yoshi

ยน้ยนัวา่คนงานยน้อย่ใ่นตำาแหน่งที่่�ปลอดภัยัหา่งจากนำ�าหนักบรรที่กุ

荷
かじゅうけい よし

重計よし kajūkei yoshi

ยน้ยนัมวลของนำ�าหนักบรรที่กุโดยการอา่นมเ่ตอรว์ดันำ�าหนักบรรที่กุ

地
じ ぎ り  よ し

切りよし jigiri yoshi

ยน้ยนัความเสถ่ย่รของนำ�าหนักบรรที่กุโดยการยกนำ�าหนักขึ�นจากพื้้�นเล็กนอ้ย

つ
つりに の あんてい よし

り荷の安定よし tsurini no antei yoshi

ยน้ยนัวา่นำ�าหนักบรรที่กุที่่�ยกมค่วามสมดลุเม้�อเที่ย่บกบัจดุศน่ยถ์่ว่ง

作
さぎょうはんけい よし

業 半 径 よ し sagyōhankei yoshi

ยน้ยนัวา่รัศมก่ารที่ำางานสอดคลอ้งกบัมวลของนำ�าหนักบรรที่กุ
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การช้้�แลัะการขานตอบ การออกเสูย้ง
เร่�องทั้�ตอ้งยน่ยนั

高
たかさ よし

さよし takasa yoshi

ยน้ยนัวา่ไดย้กนำ�าหนักบรรที่กุใหส้ง่เหมาะสมกบัการขนสง่แลว้

進
しんこうほうこう よし

行 方 向 よ し shinkōhōkō yoshi

ยน้ยนัวา่เสน้ที่างที่่�ใช้ย้กนำ�าหนักบรรที่กุไมม่ส่ ่�งกด่ขวาง

前
ぜんぽう よし

方よし zempō yoshi

ยน้ยนัวา่เสน้ที่างที่่�ใช้ย้กนำ�าหนักบรรที่กุไมม่ส่ ่�งกด่ขวาง

位
い ち  よ し

置よし ichi yoshi

ยน้ยนัวา่นำ�าหนักบรรที่กุอย่เ่หนอ้ตำาแหน่งที่่�จะวางลงโดยตรง 

着
ちゃくち よし

地よし chakuchi yoshi

ยน้ยนัความเสถ่ย่รของนำ�าหนักบรรที่กุหลงัจากลดระดบัลงจากพื้้�นเล็กนอ้ย

安
あんてい 

定 よ
よ し

し antei yoshi

ยน้ยนัความเสถ่ย่รของนำ�าหนักบรรที่กุหลงัจากวางลง

作
さぎょう　しゅうりょう

業 終 了 sagyō shūryō

ประกาศการส่�นสดุการที่ำางานของเครน
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安全に関連する用語/
ภิาษาญี่้�ปุ่่่ นทั้�เก ้�ยวขอ้งกบัความปุ่ลัอดภิยั

ภิาษาญี่ปุ้่่่ น การออกเสูย้ง ความหมาย

危
あぶない

ない abunai อนัตราย

逃
に げ ろ

げろ nigero หลบไป

近
ち か づ く な

づくな chikazukuna อย่ห่า่ง ๆ

触
さわるな

るな sawaruna หา้มจับ

入
はいるな

るな hairuna หา้มเขา้

禁
きんし ひょうしき

止 標 識 kinshi hyōshiki ป้ายหา้ม

立
たちいり きんし

入 禁 止 tachiiri kinshi หา้มเขา้

使
しよう きんし

用禁止 shiyō kinshi หา้มใช้ง้าน

注
ちゅうい ひょうしき

意 標 識 chūi hyōshiki เคร้�องหมายเตอ้น

頭
ずじょう ちゅうい

上 注 意 zujō chūi ระวงัศร่ษะ

足
あしもと ちゅうい

元 注 意 ashimoto chūi ระวงัเที่า้
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技術用語/
คำาศัพัทัท์ัางเทัคนคิ

ภิาษาญี่ปุ้่่่ น การออกเสูย้ง ภิาษาไทัย

移動式クレーン idōshiki 
kurēn โมบายเครน

クレーン kurēn เครน

小型移動式クレーン kogata 
idōshiki kurēn โมบายเครนรองรับนำ�าหนักเบา

トラッククレーン torakku kurēn รถ่เครนบรรที่กุ
積載形トラック 
クレーン

sekisaigata 
torakku kurēn เครนตด่รถ่บรรที่กุ

ホイールクレーン hoīru kurēn เครนแบบมล่อ้
ラフテレーン 
クレーン

rafuterēn 
kurēn

รถ่เครนแบบราฟเตอเรนหรอ้
เครนส่�ลอ้

クローラクレーン kurōra kurēn เครนตน่ตะขาบ
鉄道クレーン tetsudō kurēn เครนรางรถ่ไฟ
浮きクレーン uki kurēn เครนลอยนำ�า

クレーン機能付き 
油圧ショベル

kurēnkinōtsuki 
yuatsu 
shoberu

รถ่ขดุไฮดรอลก่ที่่�มฟั่งกช์้ั�นข
องเครน

天井クレーン tenjō kurēn เครนเหนอ้ศร่ษะ

上部旋回体 jōbu senkaitai
โครงสรา้งสว่นบนของระบบการ
แกวง่

クレーン装置 kurēn sōchi อปุกรณ์เ์ครน
下部走行体 kabu sōkōtai โครงสว่นฐาน
サブフレーム sabu furēmu โลหะเหล็กเสรม่โครง
走行フレーム sōkō furēmu โครงสรา้งขบัเคล้�อน
運転室 untenshitsu แค็บ
前輪 zenrin ลอ้หนา้
後輪 kōrin ลอ้หลงั
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ภิาษาญี่ปุ้่่่ น การออกเสูย้ง ภิาษาไทัย

アーム āmu แขน
ブーム būmu บม่
フック fukku ตะขอ
バケット baketto ตะกรา้ขดุ

ジブ jibu เสูาต ั�ง
補助ジブ hojo jibu เสาตั �งเสรม่

ジブ傾斜角 jibu 
keishakaku มมุของเสาตั �ง

ジブ長さ jibu nagasa ความยาวของเสาตั �ง
フートピン fūto pin หมดุเที่า้
ジブ基準線 jibu kijunsen แกนของเสาตั �ง
箱形構造 hakogata kōzō เสาตั �งแบบกลอ่ง
ラチス構造 rachisu kōzō เสาตั �งแบบโครงตาขา่ย
継ジブ tsugi jibu เสาตั �งแบบสอด
ストレートジブ sutorēto jibu เสาตั �งแบบตรง
屈曲ジブ kukkyoku jibu เสาตั �งแบบแขนพัื้บ

アウトリガー autorigā ขาคำ �ายนั
アウトリガービーム autorigā bīmu คานของขาคำ�ายนั

スライドシリンダ suraido 
shirinda กระบอกสไลด์

ジャッキシリンダ jakki shirinda กระบอกแมแ่รง

最大張出 saidai 
haridashi ขยายออกจนสดุ

中間張出 chūkan 
haridashi ขยายออกปานกลาง

最小張出 saishō 
haridashi ขยายออกนอ้ยที่่�สดุ

水平 suihei ในแนวนอน
水平堅土 suihei kendo พื้้�นดน่แน่นไดร้ะดบั
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ภิาษาญี่ปุ้่่่ น การออกเสูย้ง ภิาษาไทัย

フロート furōto แที่น่ลอย
ピン穴 pin ana รส่ลกั
ロックピン rokku pin สลกัล็อค
ロックレバー rokku rebā คนัล็อค

屈曲式アウトリガー kukkyokushiki 
autorigā ขาคำ�ายนัแบบแขนพัื้บ

敷材 shikizai แผ่น่รองขาคำ�ายนั
接地圧 setchiatsu ความดนัสมัผั่ส
地耐力 chitairyoku กำาลงัรับแรงแบกที่านของดน่

許容支持力 kyoyō 
shijiryoku กำาลงัรับแรงแบกที่านที่่�อนุญาต

最大反力 saidai 
hanryoku แรงปฏิก่ร่ย่าสง่สดุ

ワイヤロープ waiyarōpu ลัวดสูลังิ

巻上用ワイヤロープ makiageyō 
waiyarōpu ลวดสลง่ช้กัรอก

玉掛け用ワイヤ 
ロープ

tamagakeyō 
waiyarōpu

ลวดสลง่ที่ามากาเกะ (การขงึ
สลง่) 

安全率 anzenritsu คา่สดัสว่นความปลอดภัยั
素線 sosen ลวด
ストランド sutorando เกลย่วเช้อ้ก
心鋼 shinzuna แกน
フィラ形ワイヤ 
ロープ

fuiragata 
waiyarōpu ช้นด่ของลวดเตม่

普通より futsū yori เกลย่วปกต่
ラングより rangu yori เกลย่วที่ศ่ที่างเดย่วกนั
ゼット(Z)より zetto yori เกลย่ว Z
エス(S)より esu yori เกลย่ว S
摩耗 mamō การสกึหรอ
キンク kinku ปม
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ภิาษาญี่ปุ้่่่ น การออกเสูย้ง ภิาษาไทัย

腐食 fushoku การกดักรอ่น
形崩れ katakuzure การผ่ด่รป่
最低巻数 saitei makisū จำานวนขดลวดขั �นตำ�า

端末処理 tammatsu 
shori การผ่ก่ปม

機械装置 kikai sōchi เคร่�องจักัร
ピーティーオー
(PTO) pī teī ō (PTO) PTO (power take-off)

走行装置 sōkō sōchi อปุกรณ์ข์บัเคล้�อน
巻上装置 makiage sōchi กลไกการช้กัรอก
主巻 shumaki การช้กัรอกหลกั
補巻 homaki การช้กัรอกเสรม่

巻上減速機 makiage 
gensokuki เกย่รล์ดรอบสำาหรับการช้กัรอก

クラッチ装置 kuratchi sōchi คลตัช้์

メカニカルブレーキ mekanikaru 
burēki เบรกแบบกลไก

旋回装置 senkai sōchi กลไกการแกวง่

旋回ベアリング senkai 
bearingu แบร่�งรองรับการแกวง่

旋回フレーム senkai furēmu เฟรมที่่�ใช้ใ้นการแกวง่
旋回台 senkai dai ฐานรองรับการแกวง่
ラックギア rakku gia เฟ้องสะพื้าน
無限旋回 mugen senkai การหมนุ 360° ที่่�ไรข้ด่จำากดั
起伏装置 kifuku sōchi กลไกการปรับขึ�นหรอ้ลง

起伏用油圧シリンダ
kifukuyō 
yuatsu 
shirinda

กระบอกสบ่ไฮดรอลก่สำาหรับการ
ปรับขึ�นหรอ้ลง

押上式油圧シリンダ
oshiageshiki 
yuatsu 
shirinda

กระบอกสบ่ไฮดรอลก่แบบผ่ลกั
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ภิาษาญี่ปุ้่่่ น การออกเสูย้ง ภิาษาไทัย

引上式油圧シリンダ
hikiageshiki 
yuatsu 
shirinda

กระบอกสบ่ไฮดรอลก่แบบดงึ
ขึ�น

伸縮装置 shinshuku 
sōchi กลไกการยด้ยาวขึ�นหรอ้หดลง

順次伸縮方式
junji 
shinshuku 
hōshiki

ประเภัที่การยด้ยาวขึ�นหรอ้หดลง
ตามลำาดบั

同時伸縮方式 dōji shinshuku 
hōshiki

ประเภัที่การยด้ยาวขึ�นหรอ้หดลง
แบบเกด่ขึ�นในเวลาเดย่วกนั

つり上げ装置 tsuriage sōchi กลไกการยก
操向装置 sōkō sōchi กลไกบงัคบัเล่�ยว
片フック kata fukku ตะขอเด่�ยว

フック格納機構 fukku kakunō 
kikō กลไกการงอตะขอ

安全装置 anzen sōchi อปุ่่กรณ์น์ริภิยั

巻過防止装置 makika bōshi 
sōchi

อปุกรณ์ป้์องกนัหวัตะขอขึ�นช้น
ปลายจมก่บม่

巻過警報装置 makika keihō 
sōchi

อปุกรณ์เ์ตอ้นหวัตะขอขึ�นช้น
ปลายจมก่บม่

過負荷を防止する 
ための装置

kafuka wo 
bōshisuru 
tame no sōchi

อปุกรณ์ส์ำาหรับป้องกนัการ
บรรที่กุเกน่

過負荷防止装置 kafuka bōshi 
sōchi

อปุกรณ์ค์วบคมุโมเมนตข์องนำ�า
หนักบรรที่กุ

定格荷重制限装置 teikaku kajū 
seigen sōchi

อปุกรณ์ค์วบคมุนำ�าหนักบรรที่กุ
ที่่�กำาหนด

定格荷重指示装置 teikaku kajū 
shiji sōchi

เคร้�องหมายแสดงนำ�าหนัก
บรรที่กุที่่�กำาหนด

荷重計 kajūkei มเ่ตอรว์ดันำ�าหนักบรรที่กุ
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ภิาษาญี่ปุ้่่่ น การออกเสูย้ง ภิาษาไทัย

油圧式荷重計 yuatsushiki 
kajūkei

มเ่ตอรว์ดันำ�าหนักบรรที่กุดว้ย
ระบบไฮดรอลก่

デジタル表示式 
荷重計

dejitaru 
hyōjishiki 
kajūkei

มเ่ตอรว์ดันำ�าหนักบรรที่กุแบบ
ดจ่ท่ี่ลั

荷重指示計 kajū shijikei เคร้�องหมายนำ�าหนักบรรที่กุ

ジブ傾斜角度計 jibu keisha 
kakudokei เคร้�องหมายแสดงมมุของเสาตั �ง

外れ止め装置 hazuredome 
sōchi ตวัเก่�ยวนร่ภัยั

作業範囲制限装置 sagyō han-i 
seigen sōchi อปุกรณ์จ์ำากดัช้ว่งการที่ำางาน

ジブ角度上限制限 jibu kakudo 
jōgen seigen ขด่จำากดับนของมมุเสาตั �ง

ジブ角度下限制限 jibu kakudo 
kagen seigen ขด่จำากดัลา่งของมมุเสาตั �ง

揚程制限 yōtei seigen ขด่จำากดัการยก

作業半径制限 sagyō hankei 
seigen ขด่จำากดัของรัศมก่ารที่ำางาน

旋回制限 senkai seigen ขด่จำากดัการแกวง่
捨て巻 sutemaki การพัื้นขดลวดขั �นตน้ 
警報装置 keihō sōchi อปุกรณ์แ์จง้เตอ้น
ブレーキ burēki เบรก

乗降遮断装置 jōkō shadan 
sōchi คนัล็อคการที่ำางาน

水準器 suijunki เกจวดัระดบั
外部表示灯 gaibu hyōjitō ไฟเตอ้นภัายนอก

ブーム角度センサ būmu kakudo 
sensa เซ็น็เซ็อรว์ดัมมุบม่

格納型フック kakunōgata 
fukku ตะขอแบบยด้หดได ้
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ภิาษาญี่ปุ้่่่ น การออกเสูย้ง ภิาษาไทัย

アウトリガー張出幅
検出装置

autorigā 
haridashihaba 
kenshutsu 
sōchi

อปุกรณ์ต์รวจจับความกวา้งการ
ยด้ขยายของขาคำ�ายนั

注意銘板 chūi meiban แผ่น่ป้ายคำาเตอ้น

操作装置 sōsa sōchi อปุ่่กรณ์ป์ุ่ฎิบิตักิาร
操作レバー sōsa rebā คนัโยกควบคมุ
巻上げ makiage การช้กัรอก
巻下げ makisage การลดลง
起伏 kifuku การยกบม่ขึ�นหรอ้ลง
上げ(起し) age (okoshi) การยกขึ�น
下げ(伏せ) sage (fuse) การลดลง
伸縮 shinshuku การยด้ยาวขึ�นหรอ้หดลง
伸長 shinchō การยด้ขยาย
縮小 shukushō การหดลง
旋回 senkai การแกวง่
つり上げ tsuriage การยก
アクセル akuseru คนัเรง่

遠隔操作装置 enkaku sōsa 
sōchi อปุกรณ์ค์วบคมุระยะไกล

リモコン rimokon การควบคมุระยะไกล
ラジコン rajikon การควบคมุผ่า่นวท่ี่ยุ

荷重 kajū นำ �าหนกับรรทัก่
つり上げ荷重 tsuriage kajū นำ�าหนักการยก
定格荷重 teikaku kajū นำ�าหนักบรรที่กุที่่�กำาหนด
定格総荷重 teikaku sōkajū นำ�าหนักบรรที่กุรวมที่่�กำาหนด

空車時定格総荷重 kūshaji 
teikaku sōkajū

นำ�าหนักบรรที่กุรวมที่่�กำาหนดใน
สภัาพื้ที่่�ไมม่โ่หลด

つり具 tsurigu อปุกรณ์ช์้ว่ยยกนำ�าหนักบรรที่กุ  
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移動式クレーン取扱い idōshiki kurēn 
toriatsukai การใช้โ้มบายเครน

巻上げ力 makiage ryoku แรงในการช้กัรอก

クレーン安定度 kurēn anteido
ความสามารถ่ในการที่รงตวัของ
เครน

クレーン強度 kurēn kyōdo ความแข็งแรงของเครน
銘板 meiban แผ่น่เพื้ลที่
製造銘板 seizō meiban ป้ายเนมเพื้ลที่การผ่ลต่

作業半径-揚程図 sagyō hankei - 
yōtei zu

รัศมก่ารที่ำางาน - แผ่นภัาพื้ความ
สง่ในการยก

作業半径 sagyō hankei รัศมก่ารที่ำางาน
旋回中心 senkai chūshin ศน่ยก์ลางของการแกวง่

最大作業半径 saidai sagyō 
hankei รัศมก่ารที่ำางานสง่สดุ

最小作業半径 saishō sagyō 
hankei รัศมก่ารที่ำางานตำ�าสดุ

揚程 yōtei ความสง่การยก
地上揚程 chijō yōtei ความสง่การยกเหนอ้พื้้�นดน่
地下揚程 chika yōtei ความสง่การยกตำ�ากวา่พื้้�นดน่

巻上速度 makiage 
sokudo ความเร็วการยก

ジブ起し・ 
伸ばし速度

jibu okoshi ・
nobashi 
sokudo

ความเร็วการยด้ยาวขึ�นหรอ้หด
ลงและการปรับขึ�นหรอ้ลงของ
เสาตั �ง

旋回速度 senkai sokudo ความเร็วการแกวง่
作業領域 sagyō ryōiki พื้้�นที่่�ที่ำางาน
前方領域 zempō ryōiki ตำาแหน่งเย้�องดา้นหนา้
側方領域 sokuhō ryōiki ตำาแหน่งเย้�องดา้นขา้ง
後方領域 kōhō ryōiki ตำาแหน่งเย้�องดา้นหลงั
安定度 anteido ความสามารถ่ในการที่รงตวั



13

ภิาษาญี่ปุ้่่่ น การออกเสูย้ง ภิาษาไทัย

安定モーメント antei 
mōmento โมเมนตท์ี่่�ที่ำาใหส้ามารถ่ที่รงตวั

転倒支点 tentō shiten จดุพื้ลก่ควำ�า

転倒モーメント tentō 
mōmento โมเมนตจ์ดุพื้ลก่ควำ�า

作業留意事項 sagyō ryūi 
jikō ขอ้ควรระวงัในการทัำางาน

合図 aizu สญัญาณ์
資格 shikaku คณุ์สมบตั่
作業区域 sagyō kuiki สถ่านที่่�ที่ำางาน

横引き yokobiki
การดงึนำ�าหนักบรรที่กุไปดา้น
ขา้ง

玉掛け tamagake ที่ามากาเกะ (การขงึสลง่) 
当て物 atemono ตวัป้องกนัสลง่
地切り jigiri จก่ร่ ่(ยกขึ�นเล็กนอ้ย)
搭乗 tōjō การขบัข่�
着地 chakuchi การวางลงพื้้�น
引き抜き hikinuki การดงึออก
姿勢 shisei การวางตำาแหน่ง
走行 sōkō การขบัรถ่
悪天候 akutenkō สภัาพื้อากาศเลวรา้ย
強風 kyōfū ลมแรง
大雨 ōame ฝนตกหนัก
大雪 ōyuki หม่ะตกหนัก
雷 kaminari ฟ้ารอ้ง
積下し tsumioroshi บรรที่กุลง
登坂用具 tohan yōgu อปุกรณ์ช์้ว่ยป่นที่างลาดช้นั
駐車ブレーキ chūsha burēki เบรกมอ้
点検 tenken การตรวจสภัาพื้
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整備 seibi การบำารงุรักษา
検査 kensa การตรวจสอบ
異常 ijō ความผ่ด่ปกต่

原動機 gendōki เคร่�องตน้กำาลังั
内燃機関 nainen kikan เคร้�องยนตส์นัดาปภัายใน
燃料 nenryō เช้้�อเพื้ลง่
ガソリンエンジン gasorin enjin เคร้�องยนตเ์บนซ็น่
ディーゼルエンジン deīzeru enjin เคร้�องยนตด์เ่ซ็ล
エアクリーナ ea kurīna หมอ้กรองอากาศ

燃料噴射ポンプ nenryō funsha 
pompu ปั� มฉี่ดเช้้�อเพื้ลง่

高圧（気圧） kōatsu 
(kiatsu) ความดนัสง่ 

過給機 kakyūki เที่อรโ์บช้ารจ์เจอร์
インタークーラー intākūrā อน่เตอรค์ล่เลอร์
フライホイール furaihoīru ลอ้ตนุกำาลงั
冷却装置 reikyaku sōchi อปุกรณ์ร์ะบายความรอ้น
潤滑 junkatsu การหลอ่ล้�น
潤滑装置 junkatsu sōchi อปุกรณ์ห์ลอ่ล้�น
バッテリ batteri แบตเตอร่�

セルモータ 
(スタータモータ)

seru mōta 
（sutāta 
mōta）

ระบบสตารท์ี่ดว้ยตวัเอง

予熱装置 yonetsu sōchi อปุกรณ์ใ์หค้วามรอ้นลว่งหนา้
インテーク・エア・
ヒータ式

intēku・ea・
hīta shiki เคร้�องอุน่อากาศเขา้

ヒータプラグ hīta puragu
ขั �วตอ่สำาหรับเคร้�องที่ำาความ
รอ้น

グロープラグ gurō puragu หวัเที่ย่น
発電機 hatsudenki เคร้�องกำาเนด่ไฟฟ้า
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油圧装置 yuatsu sōchi ระบบไฮดรอลักิ
油圧 yuatsu แรงดนัไฮดรอลก่

油圧発生装置 yuatsu hassei 
sōchi เคร้�องกำาเนด่แรงดนัไฮดรอลก่

油圧ポンプ yuatsu pompu ปั� มไฮดรอลก่
ギヤポンプ giya pompu ปั�มแบบเฟ้อง

プランジャポンプ puranja 
pompu ปั� มแบบที่อ่นสบ่

油圧駆動装置 yuatsu kudō 
sōchi หวัขบัวาลว์แบบไฮดรอลก่

油圧シリンダ yuatsu 
shirinda กระบอกสบ่ไฮดรอลก่

油圧モータ yuatsu mōta มอเตอรไ์ฮดรอลก่

油圧制御弁 yuatsu seigyo 
ben วาลว์ควบคมุไฮดรอลก่

方向制御弁 hōkō seigyo 
ben วาลว์ควบคมุที่ศ่ที่าง

方向切換弁 hōkō kirikae 
ben วาลว์สลบัที่ศ่ที่าง 

逆止め弁 gyakudome 
ben วาลว์กนักลบั

パイロットチェッ
ク弁

pairotto 
chiekku ben วาลว์กนักลบัแบบไพื้ลอต

流量制御弁 ryūryō seigyo 
ben วาลว์ควบคมุการไหล

絞り弁 shibori ben วาลว์ล่�นป่กผ่เ่ส้�อ
ストップ弁 sutoppu ben วาลว์ป่ดระบบ

圧力制御弁 atsuryoku 
seigyo ben วาลว์ควบคมุแรงดนั

安全弁(リリーフ弁) anzen ben 
(rirīfu ben) วาลว์คายแรงดนั

減圧弁 gen-atsu ben วาลว์ลดแรงดนั
シーケンス弁 shīkensu ben วาลว์ควบคมุลำาดบัแรงดนั
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カウンタバランス弁 kaunta 
baransu ben วาลว์เคาที่เ์ตอรบ์าลานซ็์

作動油タンク sadōyu tanku ถ่งันำ�ามนัไฮดรอลก่
エアブリーザ ea burīza ช้อ่งระบายอากาศ
フィルタ fuiruta ตวักรอง
ラインフィルタ rain fuiruta ตวักรองลมในระบบที่อ่
圧力計 atsuryokukei เกจว์ดัความดนั
オイルクーラ oiru kūra ออยลค์เ่ลอร์
回転継手 kaiten tsugite ขอ้ตอ่หมนุ
作動油 sadōyu นำ�ามนัไฮดรอลก่
シール shīru ซ็ล่
油圧配管 yuatsu haikan ที่อ่ไฮดรอลก่

感電 kanden ไฟดดู
電流 denryū กระแสไฟฟ้า
電圧 den-atsu แรงดนัไฟฟ้า
電力 denryoku กำาลงัไฟฟ้า
抵抗 teikō ความตา้นที่าน
配電 haiden การแจกจา่ยไฟฟ้า
送配電線 sōhai densen สายไฟ

高圧（電圧） kōatsu (den-
atsu) ไฟฟ้าแรงสง่ 

特別高圧 tokubetsu 
kōatsu ไฟฟ้าแรงสง่พื้เ่ศษ

放電 hōden การคายประจุ
安全距離 anzen kyori ระยะปลอดภัยัตำ�าสดุ
ラジオ電波 rajio dempa คล้�นวท่ี่ยุ

力 chikara แรง

力の三要素 chikara no 
san-yōso องคป์ระกอบที่ั �งสามของแรง



17

ภิาษาญี่ปุ้่่่ น การออกเสูย้ง ภิาษาไทัย

作用 sayō แรงกร่ย่า
作用点 sayō ten จดุของการกระที่ำา
反作用 hansayō แรงปฏิก่ร่ย่า

力の合成 chikara no 
gōsei การรวมแรงยอ่ย

合力 gōryoku แรงลพัื้ธ์์

力の分解 chikara no 
bunkai การสลายตวัของแรง

モーメント mōmento โมเมนต์
つり合い tsuriai สมดลุ
平行力 heikō ryoku แรงขนาน

質量 shitsuryō มวลั
重量 jūryō นำ�าหนัก
比重 hijū ความถ่ว่งจำาเพื้าะ
体積 taiseki ปรม่าตร
重心 jūshin จดุศน่ยถ์่ว่ง
安定(すわり) antei (suwari) เสถ่ย่ร
不安定 fuantei ไมเ่สถ่ย่ร

運動 undō การเคลั่�อนทั้�
速さ hayasa ความเร็ว
速度 sokudo ความเร็ว
加速度 kasokudo การเรง่ความเร็ว
等速 tōsoku การเคล้�อนที่่�อยา่งสมำ�าเสมอ
慣性 kansei ความเฉี้�อย

向心力(求心力) kōshinryoku 
(kyūshinryoku) แรงส่ศ่น่ยก์ลาง

遠心力 enshinryoku แรงเหว่�ยงหนศ่น่ยก์ลาง
摩擦力 masatsuryoku แรงเสย่ดที่าน
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運動摩擦力 undō 
masatsuryoku แรงเสย่ดที่านแบบไดนามก่

静止摩擦力 seishi 
masatsuryoku แรงเสย่ดที่านสถ่ต่

滑車 kassha ลก่รอก
定滑車 tei kassha ลก่รอกแบบยดึกบัที่่�
動滑車 dō kassha ลก่รอกแบบเคล้�อนที่่�ได ้

荷重 kajū นำ �าหนกั
引張荷重 hippari kajū แรงดงึ
せん断荷重 sendan kajū แรงเฉี้อน
圧縮荷重 asshuku kajū คา่แรงอดั
曲げ荷重 mage kajū โมเมนตด์ดั
ねじり荷重 nejiri kajū แรงบด่
応力 ōryoku แรงกดดนั
切断荷重 setsudan kajū แรงดงึขาด
安全係数 anzen keisū คา่สมัประสท่ี่ธ์่�ความปลอดภัยั

基本安全荷重 kihon anzen 
kajū

ขด่จำากดันำ�าหนักบรรที่กุใช้ง้าน
มาตรฐาน

安全荷重 anzen kajū ขด่จำากดันำ�าหนักบรรที่กุใช้ง้าน
シャックル shakkuru สเกน็
掛け数 kakesū จำานวนของเช้อ้ก
つり角度 tsuri kakudo มมุการยก
張力 chōryoku แรงดงึ

張力係数 chōryoku 
keisū คา่สดัสว่นแรงดงึ

モード係数 mōdo keisū คา่สดัสว่นฐานนย่ม



19

ภิาษาญี่ปุ้่่่ น การออกเสูย้ง ภิาษาไทัย

関係法令 kankei hōrei
กฎิหมายแลัะกฎิระเบย้บทั้�
เก ้�ยวขอ้ง

労働安全衛生法 rōdō anzen 
eiseihō

พื้ระราช้บญัญัตว่า่ดว้ยความ
ปลอดภัยั เช้ง่อตุสาหกรรมและ
สขุภัาพื้

労働安全衛生法 
施行令

rōdō anzen 
eiseihō 
shikōrei

กฎการบงัคบัใช้ข้องพื้ระราช้
บญัญัตว่า่ดว้ยความปลอดภัยัเช้ง่
อตุสาหกรรมและสขุภัาพื้

労働安全衛生規則 rōdō anzen 
eisei kisoku

พื้ระราช้กฤษฎก่าวา่ดว้ยความ
ปลอดภัยัเช้ง่อตุสาหกรรมและ
สขุภัาพื้

クレーン等安全規則 kurēn tō 
anzen kisoku

พื้ระราช้กฤษฎก่าวา่ดว้ยความ
ปลอดภัยัสำาหรับเครน

技能講習 ginō kōshū หลกัสต่รการฝึกอบรมที่กัษะ

定期自主検査 teiki jishu 
kensa

การตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็น
ครั �งคราว

作業開始前点検
sagyō 
kaishimae 
tenken

การตรวจสอบกอ่นเร่�มงาน

補修 hoshū ซ็อ่มแซ็ม
性能検査 seinō kensa การตรวจสอบสมรรถ่นะ
変更検査 henkō kensa การตรวจสอบการเปล่�ยนแปลง
移動式クレーン構
造規格

idōshiki kurēn 
kōzō kikaku

มาตรฐานโครงสรา้งสำาหรับ
โมบายเครน

特別教育 tokubetsu 
kyōiku การศกึษาพื้เ่ศษ

安全衛生教育 anzen eisei 
kyōiku

การศกึษาเร้�องความปลอดภัยั
และสขุภัาพื้

災害事例 saigai jirei กรณ่์อบุตัเ่หตุ




