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ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
アークストライク aku sutoraiku รอยอารค์

アイ掛け aigake การใช้ส้ีลิงิด้ว้ยการใช้ ้
บ่�วงเพื่่�อรัด้นำ�าหนัก
บ่รรทก่ใหแ้น�น

合図 aizu สีญัีญีาณ

合図の方法 aizu no hoho วธิีกีารใหส้ีญัีญีาณ

アイスプライス ai supuraisu การแทงบ่�วง

アイナット ai natto อายนัท

アイボルト ai boruto อายโบ่ลิท์

アウトリガー autoriga ขาคำ�ายนั

あだ巻き掛け adamaki gake การใช้ส้ีลิงิแบ่บ่หมุน่
หน่�งรอบ่

圧縮荷重 asshuku kaju ค�าแรงอดั้

圧縮止め asshuku dome อปุ่่กรณข์อ้ต่�อแบ่บ่สีวมุ
อดั้

当てもの atemono เบ่าะ

余り返し amarigaeshi การวนลิปูุ่

あや掛け ayagake การใช้ส้ีลิงิพื่รอ้มุการผูกู
เง่�อนช้ั �นเด้ยีวที�ด้า้นลิ�าง

安全荷重 anzen kaju นำ�าหนักบ่รรทก่ปุ่ลิอด้ภยั

安全荷重表 anzen kajuhyo ต่ารางนำ�าหนักบ่รรทก่
ปุ่ลิอด้ภยั

安全距離 anzen kyori ระยะห�างที�ปุ่ลิอด้ภยั



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
安全係数 anzen keisu ค�าสีดั้สี�วนความุ

ปุ่ลิอด้ภยั

安全装置 anzen sochi อปุ่่กรณน์ริภยั

アンローダ anroda การวางลิง

著しい形崩れ ichijirushii katachi 

kuzure

การผูดิ้สีดั้สี�วนอย�าง
รน่แรง

著しい腐食 ichijirushii 

fushoku

การกดั้กร�อนอย�าง
รน่แรง

一本つり ippon tsuri การใช้ส้ีลิงิด้ว้ยเช้อ่กเสีน้
เด้ยีว

移動式クレーン idoshiki kuren เครนแบ่บ่เคลิ่�อนที�

移動式クレーン
分類表

idoshiki kuren 

bunruihyo

ต่ารางจำำาแนกปุ่ระเภท
เครนแบ่บ่เคลิ่�อนที�

浮きクレーン uki kuren เครนลิอยนำ�า

運動 undo โมุเมุนต่์

運動摩擦力 undo 

masatsuryoku

แรงเสียีด้ทานได้นามุกิ

A 種 e shu คลิาสี A

SI 単位 esu ai tani หน�วยฐาน SI

遠心力 enshin ryoku แรงเหวี�ยงหนศีูนูยก์ลิาง

横行 oko การทำาวงรอบ่

応力 oryoku แรงกด้ด้นั

押出 oshidashi บ่มูุกระด้กออก

ガーダー gada คาน



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
介添えロープ kaizoe ropu เช้อ่กนำา

ガイデリック gaiderikku กาย เด้อรร์คิ

ガイロープ gairopu เช้อ่กโยง

格納型フック kakunogata fukku ต่ะขอแบ่บ่ยด่้หด้ได้ ้

掛け数 kakesu จำำานวนของเช้อ่ก

かご差し kagosashi การใสี�แบ่บ่แทรก

荷重 kaju นำ�าหนัก

荷重計 kaju kei โหลิด้เซลิลิ์

加速度 kasokudo การเร�งความุเร็ว

肩掛け katakake การใช้ส้ีลิงิผูกูเง่�อนยด่้

片フック kata fukku ต่ะขอเด้ี�ยว

滑車 kassha รอก

滑車装置 kassha sochi บ่ล็ิอกรอก

過負荷制限装置 kafuka seigen 

sochi

อปุ่่กรณจ์ำำากดั้นำ�าหนัก
เกนิ

過負荷防止装置 kafuka boshi 

sochi

อปุ่่กรณป้์ุ่องกนันำ�าหนัก
เกนิ

壁クレーン kabe kuren เครนต่ดิ้ผูนัง

カム kamu แคมุ

カラーチェック kara chiekku การต่รวจำสีอบ่สีี

緩衝装置 kansho sochi อปุ่่กรณบ์่ฟัเฟอร์

慣性 kansei ความุเฉื่่�อย

起伏 kifuku การยกบ่มูุข่�นหรอ่ลิง



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
基本安全荷重 kihon anzen kaju นำ�าหนักบ่รรทก่ปุ่ลิอด้ภยั

มุาต่รฐาน

基本使用荷重 kihon shiyo kaju นำ�าหนักบ่รรทก่ใช้ง้าน
มุาต่รฐาน

求心力 kyushin ryoku แรงสีู�ศูนูยก์ลิาง

キンク kinku ปุ่มุ

くくりつり kukuritsuri การผูกูเง่�อนแบ่บ่ห�วง

組合せ滑車 kumiawase 

kassha

รอกพื่วง

クライミング式 kuraimingu shiki ปุ่ระเภทการปีุ่น

クラブバケット kurabu baketto ต่ะกรา้ขด่้

繰返し荷重 kurikaeshi kaju นำ�าหนักกระทำาซำ�า

クレーン kuren เครน

クレーン機能付き
ドラグ・ショペル

kuren kinotsuki 

doragu shoperu

รถต่กัเสียพื่รอ้มุฟังกช์้ั�น 

ของเครน

クレーン等の定義 kuren to no teigi คำาจำำากดั้ความุของเครน

クレーン分類表 kuren bunruihyo ต่ารางจำำาแนกปุ่ระเภท
เครน

クローラクレーン kurora kuren เครนขาแมุงมุมุ่

ケーブルクレーン keburu kuren เคเบ่ลิิเครน

建設用防護管 kensetsuyo bogo 

kan

ท�อปุ้่องกนัสีำาหรับ่งาน
ก�อสีรา้ง

公称径 koshokei เสีน้ผู�านศูนูยก์ลิางปุ่กต่ิ

向心力 koshin ryoku แรงสีู�ศูนูยก์ลิาง



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
合成 gosei องคป์ุ่ระกอบ่

合力 go ryoku แรงลิพัื่ธี์

国際単位系 kokusai tani kei ระบ่บ่หน�วยวดั้ระหว�าง
ปุ่ระเทศู

ゴム手袋 gomu tebukuro ถง่มุอ่ยาง

転がり摩擦力 korogari masatsu 

ryoku

แรงเสียีด้ทานกลิิ�ง

最大静止摩擦力 saidai seishi 

masatsu ryoku

แรงเสียีด้ทานสีถติ่
สีงูสีด่้

作業開始前打合せ sagyo kaishi mae 

uchiawase

การปุ่ระช้มุ่เพื่่�อเต่รยีมุ
ความุพื่รอ้มุก�อนทำางาน

作業者の配置 sagyosha no 

haichi

การจัำด้สีรรคนงาน

作業範囲 sagyo hani ช้�วงการทำางาน

作業半径 sagyo hankei รัศูมุกีารทำางาน

作用線 sayo sen เสีน้การกระทำาของแรง

作用点 sayo ten จำด่้กระทำา

作用と反作用 sayo to hansayo การกระทำาแลิะปุ่ฏิกิริยิา

3 点調整つり santen chosei 

tsuri

การใช้ส้ีลิงิที�มุกีารปุ่รับ่

G 種 ji shu คลิาสี G

質量 shitsuryo มุวลิ

質量目測 shitsuryo 

mokusoku

การปุ่ระมุาณนำ�าหนัก



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
ジブ上げ jibu age การยกเสีาต่ั �ง

ジブ起し jibu okoshi การยกของเสีาต่ั �ง

ジブ起伏停止装置 jibu kifuku teishi 

sochi

อปุ่่กรณห์ยด่้การยกบ่มูุ
ข่�นหรอ่ลิงของเสีาต่ั �ง

ジブクレーン jibu kuren เครนแบ่บ่เสีาต่ั �ง

ジブ下げ jibu sage การลิด้เสีาต่ั �งลิง

ジブの伸縮 jibu no shinshuku การเคลิ่�อนที�แบ่บ่เทเลิสี
โคพื่คิของเสีาต่ั �ง

ジブ伏せ jibu fuse การลิด้เสีาต่ั �งลิง

磁粉探傷 jifun tansho การทด้สีอบ่อน่ภาคแมุ�
เหล็ิก

絞り shibori การผูกูเง่�อน

シャックル shakkuru สีเกน็

重心 jushin จำด่้ศูนูยถ์�วง

集中荷重 shuchu kaju นำ�าหนักบ่รรทก่กระทำา
เป็ุ่นจำด่้

重量 juryo นำ�าหนัก

重力の加速度 juryoku no 

kasokudo

ความุเร�งโนมุ้ถ�วง

使用荷重 shiyo kaju นำ�าหนักบ่รรทก่ใช้ง้าน

衝撃荷重 shogeki kaju นำ�าหนักกระแทก

ジョー jo กา้มุ

伸縮 shinshuku การเคลิ่�อนที�แบ่บ่
เทเลิสีโคปิุ่ค



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
心綱 shinzuna แกน

ジンポールデリック jimporu derikku เด้อรร์คิเสีาต่ดิ้รอก

垂直力 suichoku ryoku แรงต่ามุแนวต่ั �ง

スタッカークレーン sutakka kuren เครนจัำด้เก็บ่สีนิคา้

スチフレッグ
デリック

suchifureggu 

derikku

เด้อรร์คิขาสีงู

ストランド sutorando เกลิยีว

スリーブ suribu ปุ่ลิอก

すわり suwari เสีถยีรภาพื่

静荷重 seikaju นำ�าหนักบ่รรทก่สีถติ่

制限荷重 seigen kaju พื่กิดั้นำ�าหนัก

静止摩擦係数 seishi masatsu 

keisu

สีมัุปุ่ระสีทิธีิ�แรงเสียีด้
ทานสีถติ่

静止摩擦力 seishi masatsu 

ryoku

แรงเสียีด้ทานสีถติ่

切断荷重 setsudan kaju แรงด้ง่ขาด้

繊維心 seni shin แกนไฟเบ่อร์

繊維スリング seni suringu เช้อ่กไฟเบ่อร์

旋回 senkai การแกว�ง

せん断荷重 sendan kaju แรงเฉื่่อน

走行 soko การเคลิ่�อนที�

走行レール soko reru รางเคลิ่�อนที�

送配電線接近作業 sohaidensen 

sekkin sagyo

การทำางานใกลิก้บั่สีาย
ไฟ



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
速度 sokudo ความุเร็ว

素線 sosen สีาย

素線の切断 sosen no 

setsudan

การต่ดั้สีาย

体積の略算式 taiseki no 

ryakusan shiki

สีมุการง�ายๆ สีำาหรับ่การ
คำานวณปุ่รมิุาต่ร

台付け用ワイヤ
ロープ

daizuke yo waiya 

ropu

การยด่้ลิวด้สีลิงิ

縦つり用クランプ tatetsuri yo 

kurampu

แคลิมุป์ุ่ยด่้แนวต่ั �ง

縦横兼用クランプ juo kenyo 

kurampu

แคลิมุป์ุ่ยด่้แนวต่ั �งแลิะ
แนวนอน

玉掛け tamagake การใช้ส้ีลิงิ

玉掛け作業責任者 tamagake sagyo 

sekininsha

ผููค้วบ่คมุ่การทำางานของ
สีลิงิ

玉掛け作業動作の
基本例

tamagake sagyo 

dosa no kihonrei

ขั �นต่อนการใช้ส้ีลิงิขั �น
พื่่�นฐาน

玉掛け作業の資格 tamagake sagyo 

no shikaku

คณ่สีมุบ่ตั่ขิองสีลิงิเกอร์

玉掛けする方法 tamagake suru 

hoho

วธิีกีารใช้ส้ีลิงิ

玉掛けの補助作業 tamagake no hojo 

sagyo

งานเพื่ิ�มุเต่มิุของการใช้ ้
สีลิงิ

玉掛け用具 tamagake yogu เฟ่องสีลิงิ



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
玉掛け用具の
安全係数

tamagake yogu 

no anzen keisu

ค�าสีดั้สี�วนความุ
ปุ่ลิอด้ภยัของเฟ่องสีลิงิ

玉掛け用具の選定 tamagake yogu 

no sentei

การเลิอ่กเฟ่องสีลิงิ

玉掛け用具の選定
フロー例

tamagake yogu 

no sentei furo rei

ต่วัอย�างลิำาด้บั่การเลิอ่ก
เฟ่องเกยีร์

玉掛け用具の強さ tamagake yogu 

no tsuyosa

ความุแข็งแรงของเฟ่อง
เกยีร์

玉掛け用具の点検 tamagake yogu 

no tenken

การต่รวจำสีอบ่เฟ่อง
เกยีร์

単位記号 tani kigo หน�วย

端末処理 tanmatsu shori การต่กแต่�งปุ่ลิายขั �น
สีด่้ทา้ย

チェーンスリング cheen suringu สีลิงิโซ�

チェーンの伸び cheen no nobi การยด่้ออกของโซ�

力 chikara แรง

力の合成 chikara no gosei การรวมุแรง

力の三要素 chikara no san 

yoso

องคป์ุ่ระกอบ่ทั �งสีามุของ
แรง

力のつり合い chikara no tsuriai สีมุด้ล่ิของแรง

力の分解 chikara no bunkai การสีลิายต่วัของแรง

力のモーメント chikara no 

momento

โมุเมุนต่ข์องแรง

地切り jigiri ยกออก



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
張力係数 choryoku keisu ค�าสีดั้สี�วนแรงด้ง่

直径の減少 chokkei no 

gensho

เสีน้ผู�านศูนูยก์ลิาง
ลิด้ลิง

つち形クレーン tsuchigata kuren เครนแบ่บ่บ่มูุราบ่

つり上げ荷重 tsuriage kaju นำ�าหนักการยก

つり角度 tsuri kakudo องศูาของสีลิงิ

つり具 tsurigu เฟ่องสีลิงิ

つりクランプ tsuri kurampu แคลิมุป์ุ่ยด่้

つりチェーン tsuri cheen โซ�

つりビーム tsuri bimu คานยก

定格荷重 teikaku kaju พื่กิดั้นำ�าหนักบ่รรทก่

定格荷重曲線 teikaku kaju 

kyokusen

เสีน้โคง้พื่กิดั้นำ�าหนัก
บ่รรทก่

定格総荷重 teikaku so kaju พื่กิดั้นำ�าหนักบ่รรทก่รวมุ

定格速度 teikaku sokudo พื่กิดั้ความุเร็ว

定滑車 tei kassha รอกแบ่บ่อยู�กบั่ที�

鉄道クレーン tetsudo kuren เครนแบ่บ่เคลิ่�อนที�

デリック derikku เด้อรร์คิ

テルハ teruha เทลิเฟอร์

天井クレーン tenjo kuren เครนเหนอ่ศูรีษะ

電波障害 dempa shogai สีญัีญีาณรบ่กวนวทิย่

動荷重 do kaju นำ�าหนักบ่รรทก่ได้นามุกิ

動滑車 do kassha รอกเด้ี�ยวช้นดิ้เคลิ่�อนที�
ได้ ้



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
共つり tomotsuri การยกด้ว้ยกนั

トラッククレーン torakku kuren รถเครนบ่รรทก่

鳥居形デリック torii gata derikku เด้อรร์คิเสีาแฝด้

トロリ式 torori shiki ปุ่ระเภทของรอกสีลิงิ

荷の誘導 ni no yudo คำาแนะนำาสีำาหรับ่นำ�าหนัก
บ่รรทก่

ねじり荷重 nejiri kaju แรงบ่ดิ้

ノギス nogisu คาลิปิุ่เปุ่อรแ์บ่บ่เลิ่�อน

橋形クレーン hashigata kuren บ่รดิ้จำเ์ครน

外れ止め装置 hazuredome 

sochi

ระบ่บ่สีลิกัยด่้

破断荷重 hadan kaju แรงด้ง่ขาด้

ハッカー hakka แฮคเกอร์

速さ hayasa ความุเร็ว

半掛け hangake การใช้ส้ีลิงิแบ่บ่หมุน่ครั �ง
เด้ยีว

引込み hikikomi บ่มูุกระด้กเขา้

引込みクレーン hikikomi kuren เครนแขนกระด้กปุ่รับ่
ระด้บั่

比重 hiju ความุถ�วงจำำาเพื่าะ

引張荷重 hippari kaju แรงด้ง่

開き hiraki การเปิุ่ด้

フィラー線 fuira sen ลิวด้เต่มิุ



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
複合荷重 fukugo kaju นำ�าหนักบ่รรทก่กระทำา

รวมุ

服装 fukuso ช้ด่้ทำางาน

普通より futsu yori เกลิยีวปุ่กต่ิ

フック fukku ต่ะขอ

フックの開き fukku no hiraki การเปิุ่ด้ของต่ะขอ

フックの摩耗 fukku no mamo การใสี�ต่ะขอ

物体の安定 buttai no antei เสีถยีรภาพื่

ブラスキンク purasu kinku ปุ่มุทางบ่วก

ブレーキ bureki เบ่รก

フローティング
クレーン

furoteingu kuren เครนลิอยนำ�า

分解 bunkai การแต่กแรง

分布荷重 bumpu kaju นำ�าหนักบ่รรทก่แผู�
กระจำาย

分力 bunryoku แรงองคป์ุ่ระกอบ่

平行力 heiko ryoku แรงขนาน

へび口 hebiguchi การแทงบ่�วง

ベルトスリング beruto suringu เข็มุขดั้สีลิงิ

ホイールクレーン hoiru kuren เครนแบ่บ่มุลีิอ้

ホイスト hoisuto รอก

ホイスト式 hoisuto shiki ปุ่ระเภทของรอก

防護ゲート bogo geto ปุ่ระต่กูั �น

補助具 hojogu อปุ่่กรณเ์สีรมิุของสีลิงิ



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
補巻上げ ho makiage เสีาต่ั �งยก

補巻下げ ho makisage การลิด้เสีาต่ั �งลิง

マイナスキンク mainasu kinku ปุ่มุทางลิบ่

巻上げ maki age การยก

巻下げ maki sage การลิด้ลิง

巻差し maki sashi การใสี�แบ่บ่แทรก

巻過警報装置 makisugi keiho 

sochi

อปุ่่กรณเ์ต่อ่นหวัต่ะขอ
ข่�นช้นปุ่ลิายจำมุกูบ่มูุ

巻過防止装置 makisugi boshi 

sochi

อปุ่่กรณป้์ุ่องกนัหวัต่ะขอ
ข่�นช้นปุ่ลิายจำมุกูบ่มูุ

まくら makura บ่ล็ิอกหมุอนรอง

曲げ荷重 mage kaju โมุเมุนต่ด์้ดั้

摩擦力 masatsu ryoku แรงเสียีด้ทาน

目掛け megake การใช้ส้ีลิงิด้ว้ยการใช้ ้
บ่�วงเพื่่�อรัด้นำ�าหนัก
บ่รรทก่ใหแ้น�น

めっき mekki การช้บ่่เคลิอ่บ่

目通し medoshi การผูกูเง่�อน

モード係数 modo keisu ค�าสีดั้สี�วนฐานนยิมุ

モーメント momento โมุเมุนต่์

もっこ mokko สีลิงิลิวด้ต่าข�าย

油圧ショベル yuatsu shoberu รถขด่้ควบ่คมุ่ด้ว้ยระบ่บ่
ไฮโด้รลิกิ

揚貨装置 yoka sochi รอกสี�งของ



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
揚程 yotei ความุสีงูการยก

横つり用クランプ yokotsuri yo 

kurampu

แคลิมุป์ุ่ยด่้แนวนอน

呼出し yobidashi การแจำง้

ラウンドスリング raundo suringu สีลิงิกลิมุ

ラジオ電波 rajio dempa คลิ่�นวทิย่

ランウェイ ran uei รันเวย์

ラングより rangu yori เกลิยีวทศิูทางเด้ยีวกนั

リフティング
マグネット

rifuteingu 

magunetto

แมุ�เหล็ิกยกงาน

量記号 ryo kigo คำาบ่อกปุ่รมิุาณ

両フック ryo fukku ต่ะขอคู�

ロープ加工技能士 ropu kako ginoshi คนงานมุทีกัษะที�ผู�าน
การรับ่รองการใช้เ้ช้อ่ก

ロープの腐食 ropu no fushoku การกดั้กร�อนของเช้อ่ก

ロープバランス式 ropu baransu 

shiki

ปุ่ระเภทของเช้อ่กปุ่รับ่
สีมุด้ล่ิ

ロック加工 rokku kako การล็ิอก

ロック装置 rokku sochi อปุ่่กรณส์ีำาหรับ่ล็ิอก

ワイヤロープ waiya ropu ลิวด้สีลิงิ

ワイヤロープ１より waiya ropu 

hitoyori

ลิวด้สีลิงิหน่�งบ่ดิ้

ワイヤロープの強度
低下

waiya ropu no 

kyodo teika

ความุแข็งแรงที�ลิด้ลิง
ของลิวด้สีลิงิ



ภาษาญีปีุ่่� น การออกเสียีง ภาษาไทย
ワイヤロープの径 waiya ropu no kei เสีน้ผู�านศูนูยก์ลิางของ

ลิวด้สีลิงิ

ワイヤロープの選定
計算

waiya ropu no 

sentei keisan

การคำานวณสีำาหรับ่การ
เลิอ่กลิวด้สีลิงิ

割差し warizashi การใสี�ขด้ลิวด้


