
第
だい

1課
か

　基礎
き そ

30

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 1 พืน้ฐำน 30

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 技能実習 ぎのうじっしゅう การฝึกงานดา้นเทคนคิ

2 技能実習生 ぎのうじっしゅうせい ผูฝึ้กงานดา้นเทคนคิ

3 工場 こうじょう โรงงาน

4 製造 せいぞう ผลติ

5 機械 きかい เครือ่งจักร

6 安全 あんぜん ปลอดภัย

7 危険（な） きけん（な） อนัตราย (ทีอ่นัตราย) โดยปกตแิลว้จะก ากบัดว้ยตัวอกัษรคันจ ิแตใ่น
โรงงานอาจมกีรณีทีก่ ากบัดว้ยตัวคาตะคานะวา่ 
"キケン"8 危ない あぶない อนัตราย

9 清掃 せいそう ท าความสะอาด

10 非常口 ひじょうぐち ทางออกฉุกเฉนิ

11 注意 ちゅうい ระวงั

12 火事 かじ ไฟไหม ้

13 事故 じこ อบุัตเิหตุ

14 服装 ふくそう เครือ่งแตง่กาย

15 安全装置 あんぜんそうち อปุกรณ์ความปลอดภัย
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第
だい

2課
か

　基礎
き そ

30

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 2 พืน้ฐำน 30

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 安全カバー あんぜんかばー ฝาครอบความปลอดภัย

2 けが けが บาดเจ็บ

3 けがをします けがをします ไดรั้บบาดเจ็บ

4 電源 でんげん แหลง่จา่ยไฟฟ้า

5 電源を切ります でんげんをきります ตัดไฟ

6 非常停止ボタン ひじょうていしぼたん ปุ่ มหยดุฉุกเฉนิ

7 非常停止ボタンを押し
ます

ひじょうていしぼたん
をおします

กดปุ่ มหยดุฉุกเฉนิ

8 ルール るーる กฎระเบยีบ

9 ルールを守ります るーるをまもります เคารพกฎระเบยีบ

10 止めます とめます หยดุ

11 機械を止めます きかいをとめます หยดุเครือ่งจักร

12 やって やって ท าสิ

13 止めて とめて หยดุสิ

14 取って とって หยบิสิ

15 だめ（な） だめ（な） ไมไ่ด ้(ทีไ่มไ่ด)้
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第
だい

3課
か

　在留資格
ざいりゅうしかく

、労働契約
ろうどうけいやく

1

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 3 สถำนภำพในกำรพ ำนกั , สญัญำแรงงำน 1

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 監理団体 かんりだんたい องคก์รทีก่ ำกบัดแูล องคก์รทีไ่มแ่สวงผลก ำไรซึง่ท ำกำรควบคมุหรอืให ้

ค ำชีแ้นะกำรศกึษำดำ้นเทคนคิหรอืกจิกรรมของผู ้

ฝึกงำนดำ้นเทคนคิ

2 技術移転 ぎじゅついてん กำรถำ่ยทอดเทคนคิ

3 技能実習期間 ぎのうじっしゅうきかん ระยะเวลำกำรฝึกงำนดำ้น

เทคนคิ

4 職種 しょくしゅ ประเภทอำชพี

5 在留資格 ざいりゅうしかく สถำนภำพกำรพ ำนัก

6 パスポート ぱすぽーと หนังสอืเดนิทำง

7 在留カード ざいりゅうかーど บัตรสถำนภำพกำรพ ำนัก

8 入管 にゅうかん ตม. ค ำยอ่ของ "ส ำนักงำนตรวจคนเขำ้เมอืง" หรอื "กอง

ตรวจคนเขำ้เมอืง"

9 在留期間 ざいりゅうきかん ระยะเวลำกำรพ ำนัก

10 雇用契約 こようけいやく สญัญำจำ้งงำน

11 給与明細 きゅうよめいさい สลปิเงนิเดอืน

12 給料 きゅうりょう เงนิเดอืน

13 残業手当 ざんぎょうてあて คำ่ลว่งเวลำ

14 労働時間 ろうどうじかん เวลำท ำงำน
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第
だい

4課
か

　労働契約
ろうどうけいやく

2、
、

税
ぜい

と保険
ほ け ん

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 4 สญัญำแรงงำน 2 , ภำษแีละประกนั

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 控除（します） こうじょ（します） การลดหยอ่น (ลดหยอ่น) การหักเงนิจ านวนคงทีอ่อกจากมลูคา่เดมิ สว่นมาก

ใชก้บัการหักภาษี
家族
かぞく

を養
やしな

っている人
ひと

は、「扶養
ふよう

控除
こうじょ

」を受
う

け

られる場合
ばあい

があります。

ในกรณีทีม่คีรอบครัวจะไดรั้บ "การลดหยอ่นค ้าจนุ

ครอบครัว"

2 ボーナス ぼーなす โบนัส

3 有休 ゆうきゅう ไดรั้บคา่จา้ง การลางานทีไ่ดรั้บคา่จา้งแมว้า่จะไมไ่ปท างาน การ

ลาพักรอ้น การลาพักรอ้นจะเรยีกสัน้ๆวา่ "ยคูวิ"
来週
らいしゅう

、有休
ゆうきゅう

を取
と

るので申請書
しんせいしょ

を出
だ

しました。

หนา้ไดย้ืน่เรือ่งขอหยดุลาพักรอ้นสปัดาหห์นา้

4 代休 だいきゅう หยดุชดเชย วนัทีจ่ะไดรั้บหยดุชดเชยในกรณีทีม่าท างานใน

วนัหยดุ

5 労働基準法 ろうどうきじゅんほう กฎหมายมาตรฐานแรงงาน กฎหมายของญีปุ่่ นทีก่ าหนดมาตรฐานเกีย่วกบั

แรงงาน

6 労働条件 ろうどうじょうけん เงือ่นไขแรงงาน

7 税金 ぜいきん ภาษี

8 所得税 しょとくぜい ภาษีเงนิได ้ ภาษีตอ่รายไดท้ีไ่ดรั้บในระยะเวลาหนึง่ปี

9 住民税 じゅうみんぜい ภาษีบ ารงุทอ้งที่ ภาษีทีจ่า่ยใหก้บัเทศบาลเมอืงทีอ่ยูอ่าศัย

10 厚生年金 こうせいねんきん กองทนุส ารองเลีย้งชพี เงนิบ านาญส าหรับพนักงานบรษัิทหรอืขา้ราชการ

ซึง่จะไดรั้บเมือ่เกษียณงาน ทพุพลภาพ เสยีชวีติ

11 雇用保険 こようほけん ประกนัการจา้งงาน ประกนัทีจ่ะไดรั้บเงนิประกนัเมือ่ตกงานหรอืเริม่หา

งานใหม่

12 健康保険 けんこうほけん ประกนัสขุภาพ ประกนัทีจ่ะไดรั้บความคุม้ครองเมือ่ผูท้ าประกนั

หรอืครอบครัวเขา้รับการรักษา

13 社会保険 しゃかいほけん ประกนัสงัคม ชือ่ยอ่การเรยีกรวม ประกนัสขุภาพ ประกนักองทนุ

ส ารองเลีย้งชพี ประกนัการจา้งงาน ประกนั

อบุัตเิหตแุละความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ระหวา่งงาน 

เขา้ดว้ยกนั โดยเฉพาะในกรณีทีเ่รยีกรวมระหวา่ง

ประกนัสขุภาพและประกนักองทนุส ารองเลีย้งชพี

ของพนักงานบรษัิท

14 労災 ろうさい อบุัตเิหตแุละความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง

การท างาน

ชือ่ยอ่ของ "อบุัตเิหตแุละความเสยีหายทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งการท างาน" การบาดเจ็บระหวา่งการ

ท างานหรอืเจ็บป่วยอนัเนื่องมาจากการท างาน

15 労災保険 ろうさいほけん ประกนัอบุัตเิหตแุละความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง

การท างาน

เงนิประกนัทีจ่ะไดรั้บเป็นเงนิกอ้นในกรณีทีเ่กดิคา่

รักษาหรอืมชีว่งเวลาทีไ่มส่ามารถไปท างานได ้

หรอืกอ่ใหเ้กดิทพุพลภาพอนัเนื่องมาจากอบุัตเิหตุ

และความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการท างาน
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第
だい

5課
か

　就業
しゅうぎょう

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 5 เร ิม่ท ำงำน

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 遅刻（します） ちこく（します） การมาสาย (มาสาย)

2 早退（します） そうたい（します） การกลับกอ่นเวลา (กลับ

กอ่นเวลา)

3 休憩（します） きゅうけい（します） การพัก (พัก)

4 残業（します） ざんぎょう（します） การท างานลว่งเวลา 

(ท างานลว่งเวลา)

5 定時 ていじ ตามเวลาทีก่ าหนด ตามระยะเวลาทีถ่กูก าหนด สว่นมากจะหมายถงึ

เวลาทีเ่ขา้ออกบรษัิท
今日
きょう

は定時
ていじ

に帰
かえ

ります。

วนันี้จะกลับบา้นตามเวลาทีก่ าหนด

6 規則 きそく กฎขอ้บังคับ

7 休日 きゅうじつ วนัหยดุ

8 始業時間 しぎょうじかん เวลาเริม่งาน

9 終業時間 しゅうぎょうじかん เวลาเลกิงาน

10 指導員 しどういん ผูช้ ีแ้นะ

11 生活指導員 せいかつしどういん ผูช้ ีแ้นะในการด ารงชพี

12 担当者 たんとうしゃ ผูรั้บผดิชอบ

13 スイッチ入れるな すいっちいれるな อยา่เปิดสวติช์

14 スイッチ切るな すいっちきるな อยา่ปิดสวติช์

15 頭上注意 ずじょうちゅうい ระวงัศรีษะ

16 禁煙 きんえん หา้มสบูบหุรี่

17 立入禁止 たちいりきんし หา้มเขา้

18 使用禁止 しようきんし หา้มใช ้
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第
だい

6課
か

　5S、安全
あんぜん

衛生
えいせい

1

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 6 5 ส , อำชวีะอนำมยั 1

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 ５S ごえす 5 ส การฝึกวนัิย 5 อยา่งทีป่ระกอบไปดว้ย สะสาง 

สะดวก สะอาด สขุลักษณะ สรา้งนสิยั โดยอกัษร S

 มาจากตัวอกัษรแรกของแตล่ะค า เป็นค าพูดทีใ่ช ้

เพือ่ปรับปรงุพืน้ทีก่ารท างาน

2 整理 せいり สะสาง แบง่แยกระหวา่งสิง่จ าเป็นและสิง่ไมจ่ าเป็นให ้

ชัดเจนแลว้แชรข์อ้มลูรว่มกนัเพือ่ใหค้ณุภาพหรอื

ความสามารถในการพลติสงูขึน้

3 整頓 せいとん สะดวก ก าหนดทีจั่ดเก็บหรอืการจัดวางสิง่จ าเป็นแลว้ท า

เครือ่งหมายทีช่ัดเจนเพือ่ลดความไมม่เีหตผุลหรอื

ความสิน้เปลอืง

4 清掃 せいそう สะอาด ท าความสะอาดเพือ่ใหพ้ืน้ทีก่ารท างานสะอาดและ

เขา้ใจถงึสภาพทีถ่กูตอ้งไดง้า่ยขึน้

5 清潔 せいけつ สขุลักษณะ ท าการสะสาง สะดวก สะอาด อยา่งจรงิจังเพือ่

รักษาสภาพทีส่ะอาดและถกูตอ้ง

6 しつけ しつけ สรา้งนสิยั สรา้งนสิยัเพือ่ใหส้ามารถปฏบิัตติามทีก่ าหนดไว ้

แลว้สรา้งธรรมเนียมในการชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั

7 掃除（します） そうじ（します） การท าความสะอาด (ท า

ความสะอาด)

8 片づけます かたづけます จัดเก็บใหเ้ขา้ทีเ่ขา้ทาง

9 捨てます すてます ทิง้

10 汚い きたない สกปรก

11 汚れます よごれます เปรอะ

12 分別（します） ぶんべつ（します） การแบง่แยกประเภท 

(แบง่แยกประเภท)

13 燃えないごみ もえないごみ ขยะเผาไมไ่ด ้

14 燃えるごみ もえるごみ ขยะเผาได ้

15 挟まれます はさまれます ถกูหนีบ 機械
きかい

に手
て

が挟
はさ

まれました。

มอืถกูเครือ่งจักรหนีบ

16 巻き込まれます まきこまれます โดนเกีย่ว 1)機械
きかい

に手
て

が巻
ま

き込
こ

まれます。

1)ถกูเครือ่งจักรเกีย่วเอามอืเขา้ไป

2)手袋
てぶくろ

がフライス盤
ばん

に巻
ま

き込まれます。

2)ถงุมอืถกูเครือ่งไสเกีย่วเขา้ไป

17 やけど（します） やけど（します） แผลไฟลวก (โดนไฟลวก)
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第
だい

6課
か

　5S、安全
あんぜん

衛生
えいせい

1

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 6 5 ส , อำชวีะอนำมยั 1

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

18 落ちます おちます ตก
階段
かいだん

から落
お

ちます。

ตกบันได

19 すべります すべります ลืน่ 床
ゆか

がすべります。

พืน้ลืน่

20 転びます ころびます หกลม้ 工場
こうじょう

ですべって転
ころ

びました。

ลืน่หกลม้ทีโ่รงงาน

21 濡れます ぬれます เปียก

22 衛生 えいせい อนามัย

23 避難（します） ひなん（します） การอพยพหนีภัย (อพยพ

หนีภัย)

24 救急車 きゅうきゅうしゃ รถพยาบาล

25 災害 さいがい ภัยพบิัต ิ

26 地震 じしん แผน่ดนิไหว 地震
じしん

が起
お

きます。

เกดิแผน่ดนิไหว

27 もぐります もぐります มดุ 地震
じしん

だ！机
つくえ

の下
した

にもぐれ！

แผน่ดนิไหว ! มดุใตโ้ตะ๊ !
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ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 7 อำชวีะอนำมยั 2 , ท ำงำนประจ ำวนั

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 火気厳禁 かきげんきん หา้มใชไ้ฟ

2 開放厳禁 かいほうげんきん หา้มเปิดทิง้ไว ้

3 標識 ひょうしき เครือ่งหมาย

4 気をつけます きをつけます ระมัดระวงั

5 持ち込みます もちこみます น าเขา้ไป 工場
こうじょう

に携帯電話
けいたいでんわ

を持
も

ち込
こ

んではいけません。

หา้มน าโทรศัพทม์อืถอืเขา้ไปในโรงงาน

6 防ぎます ふせぎます ป้องกนั 安全
あんぜん

確認
かくにん

して事故
じこ

を防
ふせ

ぎます。

ตรวจสอบความปลอดภัยเพือ่ป้องกนัอบุัตเิหตุ

7 火 ひ ไฟ

8 煙 けむり ควนั

9 消火 しょうか ดับเพลงิ

10 消火器 しょうかき ถังดับเพลงิ

11 非常ベル ひじょうべる กระดิง่เตอืนภัย

12 火災報知機 かさいほうちき เครือ่งเตอืนอคัคภัีย

13 逃げます にげます หลบหนี

14 現場 げんば หนา้งาน

15 作業 さぎょう งาน

16 ミーティング みーてぃんぐ มตีติง้ อาจเรยีก การประชมุ ประชมุชว่งเชา้ ประชมุกอ่น

เลกิงาน วา่มตีติง้ดว้ยเชน่กนั

17 研修（します） けんしゅう（します） การฝึกงาน (ฝึกงาน)

18 実習（します） じっしゅう（します） การฝึกภาคปฏบิัต ิ(ฝึก

ภาคปฏบิัต)ิ

19 あいさつ あいさつ ทักทาย

20 確認（します） かくにん（します） การตรวจสอบ (ตรวจสอบ)

21 報告（します） ほうこく（します） การรายงาน (รายงาน)

22 連絡（します） れんらく（します） การตดิตอ่ (ตดิตอ่)

23 相談（します） そうだん（します） การปรกึษา (ปรกึษา)

24 渡します わたします ยืน่ให ้ ใชใ้นกรณีทีย่ืน่ของใหใ้ครซกัคน

25 申請書 しんせいしょ ใบค ารอ้ง

26 寝坊（します） ねぼう（します） การตืน่สาย (ตืน่สาย)

第
だい

7課
か　

　安全衛生
あんぜんえいせい

2、日常業務
にちじょうぎょうむ
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第
だい

8課
か

　技能実習
ぎのうじっしゅう

・会社
かいしゃ

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 8 ฝึกปฏบิตังิำน / บรษิทั

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 技能 ぎのう ทักษะ / เทคนคิ

2 技能検定試験 ぎのうけんていしけん การสอบวดันะดับ

ความสามารถดา้นเทคนคิ

ขอ้สอบแหง่ชาตทิีใ่ชว้ดัระดับความสามารถทาง

เทคนคิ มขีอ้สอบตามสายวชิาชพี

3 受検（します） じゅけん（します） การสอบ (สอบ)

4 資格 しかく คณุวฒุิ

5 手当 てあて เบีย้เลีย้ง คา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยเพิม่ใหไ้ปในพืน้ฐานเงนิเดอืน มคีา่

เดนิทาง คา่ลว่งเวลา ฯลฯ
残業
ざんぎょう

をすると、時間外
じかんがい

手当
てあて

がもらえます。

เมือ่ท างานลว่งเวลาก็จะไดรั้บเบีย้เลีย้งคา่ลว่งเวลา

6 社員 しゃいん พนักงานบรษัิท

7 部長 ぶちょう ผูจั้ดการแผนก

8 課長 かちょう ผูจั้ดการฝ่าย

9 更衣室 こういしつ หอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้

10 台車 だいしゃ รถเข็น

11 床 ゆか พืน้

12 ライン らいん ไลน์

13 出口 でぐち ทางออก

14 フォークリフト ふぉーくりふと รถโฟลค์ลฟิท์

15 電気 でんき ไฟฟ้า

16 設備 せつび เครือ่งจักร

17 警報音 けいほうおん เสยีงสญัญาณเตอืนภัย

18 コンセント こんせんと เตา้เสยีบ สว่นทีใ่ชเ้สยีบปลั๊ก มกีรณีทีช่อบเรยีกผดิโดยไป

เรยีกปลั๊กไฟวา่ コンセント(เตา้เสยีบ)

19 作業場 さぎょうば สถานทีท่ างาน

20 室温 しつおん อณุภมูหิอ้ง

21 表示 ひょうじ เครือ่งหมายแสดง

22 作業台 さぎょうだい แทน่ส าหรับท างาน

機械・金属　 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved.



第
だい

9課
か

　安全衛生
あんぜんえいせい

3、健康管理
けんこうかんり

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 9 อำชวีะอนำมยั 3 , ดแูลสขุภำพ

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 禁止 きんし หา้ม

2 表示板 ひょうじばん ป้ายประกาศ

3 禁止事項 きんしじこう ขอ้หา้ม

4 避難訓練 ひなんくんれん การฝึกหลบภัย

5 感電（します） かんでん（します） ไฟชอ๊ต (ถกูไฟชอ๊ต)

6 防止（します） ぼうし（します） การป้องกนั (ป้องกนั)

7 予防（します） よぼう（します） การป้องกนั (ป้องกนั)

8 転倒（します） てんとう（します） การพลกิคว า่ (พลกิคว า่)

9 欠けます かけます บิน่
包丁
ほうちょう

の刃
は

が欠
か

けます。

ใบมดีของปังตอบิน่

10 挟まります はさまります หนีบ
機械
きかい

にゴミが挟
はさ

まりました。

มฝีุ่ นเขา้ไปหนีบอยูใ่นเครือ่งจักร

11 足元 あしもと บรเิวณเทา้

12 不安定（な） ふあんてい（な） ความไมม่ั่นคง (มั่นคง)
不安定
ふあんてい

な姿勢
しせい

での作業
さぎょう

は止
や

めましょう。

ไมค่วรท างานในทา่ทีไ่มม่ั่นคง

13 後片付け あとかたづけ จัดเก็บท าความสะอาดที

หลัง

14 救急箱 きゅうきゅうばこ กลอ่งปฐมพยาบาล

15 絆創膏 ばんそうこう พลาสเตอรย์า

16 体調 たいちょう สภาพรา่งกาย

17 血 ち เลอืด

18 熱中症 ねっちゅうしょう โรคลมแดด

19 吐き気 はきけ คลืน่ไส ้ ตอ้งพูดวา่ "吐き気がします(รูส้กึคลืน่ใส)้" ถงึจะ

ถกู ไมพู่ดวา่ "吐き気します(คลืน่ไส)้"

20 嘔吐（します） おうと（します） การอาเจยีน (อาเจยีน)

21 足がつります あしがつります เทา้เป็นตะครวิ อาการทีก่ลา้มเนื้อกระตกุจนไมส่ามารถเคลือ่นไหว

ได ้มชีือ่เรยีกอืน่วา่ "โคมรุะกาเอร"ิ "โคบรุะกาเอร"ิ

22 気分が悪いです きぶんがわるいです รส้กึไมด่ี
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第
だい

10課
か

　服装
ふくそう

・業務
ぎょうむ

・実習
じっしゅう

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 10 กำรแตง่กำย / งำน / ฝึกงำน

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 作業着 さぎょうぎ ชดุท ำงำน

2 作業服 さぎょうふく เสือ้ท ำงำน

3 作業靴 さぎょうぐつ รองเทำ้ท ำงำน

4 手袋 てぶくろ ถงุมอื 手袋
てぶくろ

をします。

ใสถ่งุมอื

5 帽子 ぼうし หมวก

6 保護帽 ほごぼう หมวกนริภัย 保護帽
ほごぼう

をかぶります。

สวมหมวกนริภัย

7 ヘルメット へるめっと หมวกกนัน๊อค ヘルメットをかぶります。
สวมหมวกกนัน๊อค

8 保護具 ほごぐ อปุกรณ์ป้องกนั

9 あごひも あごひも สำยรัดคำง あごひもをしめます。
รัดสำยรัดคำง

10 ボタン ぼたん กระดมุ / ปุ่ มกด กระดมุของเสือ้ มปีุ่ มกดของเครือ่งจักร ボタンをとめます。
ตดิกระดมุ

11 ポケット ぽけっと กระเป๋ำ ポケットに手
て

を入
い

れてはいけません。

หำ้มเอำมอืใสก่ระเป๋ำ

12 保護メガネ ほごめがね แวน่ตำนริภัย

13 マスク ますく หนำ้กำก マスクをします。
สวมหนำ้กำก

14 業務 ぎょうむ หนำ้ทีก่ำรงำน

15 時間厳守 じかんげんしゅ รักษำเวลำอยำ่งเครง่ครัด

16 予定 よてい ก ำหนดกำรณ์

17 日付 ひづけ วนัที่

18 準備（します） じゅんび（します） กำรเตรยีม (เตรยีม)

19 会議 かいぎ ประชมุ

20 朝礼 ちょうれい ประชมุตอนเชำ้ กำรประชมุงำ่ยๆทีท่กุคนรวมตัวกนัทกุเชำ้กอ่นเริม่

งำน ท ำกำรทักทำย แจง้เรือ่งแจง้ สปีช ฯลฯ

21 報告書 ほうこくしょ หนังสอืรำยงำน

22 マニュアル まにゅある คูม่อื

23 作業手順書 さぎょうてじゅんしょ คูม่อืกำรท ำงำน

24 調子 ちょうし สภำพรำ่งกำนหรอื

เครือ่งจักร
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第
だい

11課
か

　製造
せいぞう

1

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 11 กำรผลติ 1

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 技術 ぎじゅつ เทคโนโลยี

2 製品 せいひん ผลติภัณฑ์

3 形 かたち รปูทรง

4 仕様書 しようしょ เอกสารระบรุายละเอยีด

5 生産（します） せいさん（します） การผลติ (ผลติ)

6 納期 のうき ก าหนดการณ์สง่มอบ

7 出荷（します） しゅっか（します） การสง่สนิคา้ (สง่สนิคา้)

8 在庫 ざいこ สตอ๊ก

9 メンテナンス めんてなんす ซอ่มบ ารงุ

10 材料 ざいりょう วตัถดุบิ

11 部品 ぶひん ชิน้สว่น

12 工程 こうてい กระบวนการ

13 作業指示 さぎょうしじ ค าสัง่งาน

14 作業手順 さぎょうてじゅん ขัน้ตอนการท างาน

15 壊れます こわれます เสยี

16 覆い おおい หุม้

17 カバー かばー ฝาครอบ

18 記号 きごう เครือ่งหมาย เครือ่งหมายเพือ่แยกแยะชิน้สว่นหรอืวตัถดุบิ 

สามารถทราบถงึรปูทรงหรอืวธิแีปรรปูวตัถดุบิได ้

จากเครือ่งหมาย

19 金属 きんぞく โลหะ

20 種類 しゅるい ประเภท

21 取り扱い方法 とりあつかいほうほう วธิใีช ้

22 職場 しょくば ทีท่ างาน

23 設備点検 せつびてんけん ตรวจเช็คสภาพเครือ่งจักร
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第
だい

12課
か

　製造
せいぞう

2

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 12 กำรผลติ 2

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 片手 かたて มอืขา้งเดยีว

2 右手 みぎて มอืขวา

3 左手 ひだりて มอืซา้ย

4 両手 りょうて มอืสองขา้ง

5 手首 てくび ขอ้มอื

6 手元 てもと ทีอ่ยูใ่นมอื

7 腰 こし สะโพก

8 高温部 こうおんぶ สว่นทีอ่ณุหภมูสิงู

9 しばらく しばらく ชั่วคราว

10 順番 じゅんばん ตามล าดับ

11 小 しょう เล็ก หมายถงึขนาดเล็ก

12 大 だい ใหญ่ หมายถงึขนาดใหญ่

13 おしまい おしまい จบ

14 スピード すぴーど สปีด

15 たまに たまに เป็นบางครัง้

16 ちゃんと ちゃんと ใหเ้รยีบรอ้ย

17 必要（な） ひつよう（な） จ าเป็น (ทีจ่ าเป็น)

18 他 ほか อืน่ๆ

19 包装 ほうそう หอ่

20 同時に どうじに พรอ้มกนั
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第
だい

13課
か

　製造作業
せいぞうさぎょう

1

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 13  งำนกำรผลติ 1

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 検査（します） けんさ（します） การตรวจสอบ (ตรวจสอบ)

2 加工（します） かこう（します） การแปรรปู (แปรรปู)

3 接触（します） せっしょく（します） การสมัผัส (สมัผัส)

4 作動（します） さどう（します） การเดนิเครือ่ง (เดนิเครือ่ง)

5 設定（します） せってい（します） การตัง้คา่ (ตัง้คา่)

6 調節（します） ちょうせつ（します） การปรับแตง่ (ปรับแตง่)

7 無効にします むこうにします ท าใหไ้มม่ผีล

8 整備（します） せいび（します） การปรับใหพ้รอ้ม (ปรับ

ใหพ้รอ้ม)

9 点検（します） てんけん（します） การตรวจเช็ค (ตรวจเช็ค)

10 保全（します） ほぜん（します） การซอ่มบ ารงุ (ซอ่มบ ารงุ)

11 動かします うごかします ขยับ หมายถงึการควบคมุเครือ่งจักร "ขยับ" ใชก้บัการ

เคลือ่นยา้ยสิง่ของดว้ยเชน่กนั

12 運転（します） うんてん（します） การขับ (ขับ) หมายถงึการควบคมุเครือ่งจักร "การขับ (ขับ)" ใช ้

กบัการขับรถยนตด์ว้ยเชน่กนั

13 はかります はかります วดั ใชว้ดัความยาวหรอืน ้าหนัก ฯลฯ 温度
おんど

を測
はか

りました。

วดัอณุหภมูิ

14 操作（します） そうさ（します） การควบคมุ (ควบคมุ)

15 停止（します） ていし（します） การหยดุ (หยดุ)

16 切断（します） せつだん（します） การตัด (ตัด)

17 切ります きります ตัด

18 回転（します） かいてん（します） การหมนุ (หมนุ)

19 回します まわします หมนุ ハンドルを右
みぎ

に回
まわ

して、調節
ちょうせつ

します。

หมนุพวงมาลัยไปทางขวา

20 押します おします กด

21 集めます あつめます รวบรวม
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第
だい

14課
か

　製造作業
せいぞうさぎょう

2

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 14 งำนกำรผลติ 2

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 折れます おれます หัก

2 スイッチを切ります すいっちをきります ตัดสวติช์

3 近づきます ちかづきます เขา้ใกล ้

4 作り直します つくりなおします สรา้งใหม่

5 電源を入れます でんげんをいれます เปิดไฟ

6 電源を落とします でんげんをおとします ตัดไฟ

7 離れます はなれます ออกหา่ง

8 固定（します） こてい（します） ยดึไวอ้ยูก่บัที่ 大
おお

きい部品
ぶひん

はクランプを利用
りよう

して固定
こてい

します

。

ใชแ้คลมป์เพือ่ยดึชิน้สว่นขนาดใหญ่

9 挟みます はさみます หนีบ プライヤでパイプをしっかりはさみます。

ใชป้ากคบีหนีบทอ่ใหแ้น่น

10 ゆるめます ゆるめます ท าใหห้ลวม スパナでボルトをゆるめます。

ใชป้ระแจขันน๊อตใหห้ลวม

11 伸ばします のばします ยดืออก 金属板
きんぞくばん

をローラで伸
の

ばします。

ใชล้กูกลิง้รบีแผน่โลหะใหย้ดืออก

12 外します はずします เอาออก 加工品
かこうひん

を型
かた

から外
はず

します。

เอาชิน้สว่นแปรรปูออกจากแมพ่มิพ์

13 曲げます まげます งอ アルミ板
ばん

をコの字
じ

に曲
ま

げます。

งอแผน่อลมูเินียมใหเ้ป็นรปูทรงตัวอกัษรโคะ

14 出します だします ปลอ่ยออก この装置
そうち

は高圧
こうあつ

の空気
くうき

を出
だ

します。

อปุกรณ์นี้ปลอ่ยอากาศแรงดันสงู

15 乾かします かわかします ท าใหแ้หง้

16 乾燥（します） かんそう（します） แหง้ (ท าใหแ้หง้)

17 数えます かぞえます นับ

18 運びます はこびます ล าเลยีง

19 積みます つみます ซอ้น
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第
だい

14課
か

　製造作業
せいぞうさぎょう

2

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 14 งำนกำรผลติ 2

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

20 載せます のせます วางไวข้า้งบน 出荷
しゅっか

する製品
せいひん

をコンベアの上
うえ

に載
の

せます。

วางชิน้สว่นทีจ่ะสง่มอบใหล้กูคา้ขึน้ไปบนคอนเว

เยอร์21 下ろします おろします เอาลง フォークリフトで積
つ

み荷
に

を下
お

ろします。

ใชร้ถโฟลค์ลฟิทเ์อาของทีว่างซอ้นลงมา
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第
だい

15課
か

　製造作業
せいぞうさぎょう

3

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 15 งำนกำรผลติ 3

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 触ります さわります จับ 仕上
しあ

がりを確認
かくにん

するため手
て

で触
さわ

ります。

ใชม้อืจับเพือ่ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของชิน้งาน

2 縛ります しばります ผกูรัด 安全靴
あんぜんぐつ

の紐
ひも

をしっかり縛
しば

ります。

ผกูเชอืกรองเทา้นริภัยใหเ้รยีบรอ้ย

3 揃えます そろえます จัดเตรยีมใหพ้รอ้ม 工具
こうぐ

の向
む

きを揃
そろ

えます。

จัดเรยีงเครือ่งมอืใหห้ันไปทางเดยีวกนั

4 掴みます つかみます กมุ 落
お

とさないようにハンドルをしっかり掴
つか

みま

す。

กมุดา้มจับใหเ้รยีบรอ้ยเพือ่ไมใ่หท้ าตก

5 残します のこします เหลอื 完成
かんせい

していないものは残
のこ

します。

ปลอ่ยใหเ้หลอืเฉพาะชิน้งานทีย่ังท าไมเ่สร็จ

เรยีบรอ้ย6 結びます むすびます ผกู コード類
るい

はしまう前
まえ

に結
むす

びます。

ผกูมัดของจ าพวกสายเคเบลิใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นเก็บ

7 記録（します） きろく（します） การบันทกึ (บันทกึ)

8 移ります うつります ยา้ย この作業
さぎょう

は終
お

わりましたから、次
つぎ

の作業
さぎょう

に移
うつ

ります。

เนื่องจากท างานนี้เสร็จแลว้จงึยา้ยไปท างานตอ่ไป

9 失敗（します） しっぱい（します） ความผดิพลาด (ผดิพลาด)

10 しゃがみます しゃがみます กม้

11 調整（します） ちょうせい（します） การปรับแตง่ (ปรับแตง่)

12 閉じます とじます ปิด

13 留めます とめます หยดุ

14 取り出します とりだします เอาออกมา 冷凍庫
れいとうこ

からサバを取
と

り出
だ

して下
くだ

さい。

ชว่ยเอาปลาซาบะออกจากตูแ้ชเ่ข็งดว้ย

15 拭きます ふきます เช็ด 1)機械
きかい

を拭
ふ

きました。でも、きれいになりま

せん。

1)เช็ดเครือ่งจักรแลว้แตย่ังไมส่ะอาด

2)洗剤
せんざい

をつけて、冷蔵庫
れいぞうこ

をよく拭
ふ

きます。

2)ใชน้ ้ายาเช็ดท าความสะอาดตูเ้ย็นใหเ้รยีบรอ้ย
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第
だい

15課
か

　製造作業
せいぞうさぎょう

3

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 15 งำนกำรผลติ 3

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

16 回ります まわります หมนุ 旋盤
せんばん

はここが早
はや

く回
まわ

ります。

สว่นนี้ของเครือ่งกลงึจะหมนุอยา่งรวดเร็ว

17 戻します もどします เอากลับเขา้ไปทีเ่ดมิ

18 抜きます ぬきます ดงึออก 部品
ぶひん

交換
こうかん

の前
まえ

にタンクから燃料
ねんりょう

を抜
ぬ

きます。

เอาเชือ้เพลงิออกจากแทงคก์อ่นทีจ่ะเปลีย่นชิน้สว่น

19 加熱（します） かねつ（します） การเพิม่ความรอ้น (เพิม่

ความรอ้น)

20 仕上げます しあげます ท าใหเ้สร็จสมบรูณ์ 最後
さいご

に色
いろ

を塗
ぬ

って仕上
しあ

げます。

ทาสเีป็นขัน้ตอนสดุทา้ยเพือ่ใหเ้สร็จสมบรูณ์

21 冷却（します） れいきゃく（します） การแชเ่ย็น (แชเ่ย็น)
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第
だい

16課
か

　測定
そくてい

・位置
い ち

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 16 กำรวดั / ต ำแหนง่

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 位置 いち ต ำแหน่ง

2 寸法 すんぽう ขนำด

3 測定（します） そくてい（します） กำรตรวจวดั (ตรวจวดั)

4 計測（します） けいそく（します） กำรวดั (วดั)

5 計測器 けいそくき เครือ่งวดั

6 温度 おんど อณุหภมูิ

7 高さ たかさ ควำมสงู

8 長さ ながさ ควำมยำว

9 重さ おもさ ควำมหนัก

10 厚さ あつさ ควำมหนำ

11 硬さ かたさ ควำมแข็ง

12 深さ ふかさ ควำมลกึ

13 表面 ひょうめん ผวิหนำ้

14 すきま すきま ชอ่งวำ่ง

15 中心 ちゅうしん ศนูยก์ลำง

16 値 あたい คำ่

17 安定（します） あんてい（します） ควำมเสถยีร (เสถยีร)

18 大きさ おおきさ ควำมใหญ่

19 数 かず จ ำนวน

20 誤差 ごさ คลำดเคลือ่น

21 中 なか ขำ้งใน

22 反対 はんたい ตรงขำ้ม

23 周り まわり รอบ
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第
だい

17課
か

　品質管理
ひんしつかんり

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "รว่มกนั"  บทที ่ 17 ควบคมุคณุภำพ

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 不良品 ふりょうひん ชิน้งานทีเ่สยี

2 不具合 ふぐあい ผดิปกติ

3 ミス（します） みす（します） ความผดิพลาด (ผดิพลาด)

4 苦情 くじょう รอ้งทกุข์

5 修理（します） しゅうり（します） การซอ่มแซม (ซอ่มแซม)

6 異常音 いじょうおん เสยีงผดิปกติ

7 故障（します） こしょう（します） การช ารดุ (ช ารดุ)

8 品質 ひんしつ คณุภาพ

9 品質管理 ひんしつかんり ควบคมุคณุภาพ

10 おかしい おかしい แปลก หมายถงึความผดิปกติ

11 温度管理 おんどかんり ควบคมุอณุหภมูิ

12 チェック（します） ちぇっく（します） การตรวจสอบ (ตนวจสอบ)

13 なくなります なくなります หมด

14 残り のこり เหลอื

15 破損（します） はそん（します） ความเสยีหาย (เสยีหาย)

16 不足（します） ふそく（します） การขาดแคลน (ขาด

แคลน)

17 変（な） へん（な） แปลก (ทีแ่ปลก)

18 補充（します） ほじゅう（します） การเตมิ (เตมิ)

19 目視 もくし ตรวจสอบดว้ยสายตา

20 もったいない もったいない เสยีดาย 必要
ひつよう

な工具
こうぐ

がすぐ見
み

つけられないと、時間
じかん

が

もったいないです。

ถา้หาเครือ่งมอืทีจ่ าเป็นไมเ่จอทันทก็ีจะเป็นการ

เสยีดายเวลาโดยใชเ่หตุ

21 割れます われます แตกหัก

22 サンプル さんぷる แซมเปิล

23 変色 へんしょく เปลีย่นสี
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第
だい

18課
か

　製造現場
せいぞうげんば

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "โลหะเครือ่งจกัร"  บทที ่ 18 พืน้ทีป่ฏบิตังิำนผลติ

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 金型 かながた แมพ่มิพ์

2 配線 はいせん การเดนิสายไฟ

3 軍手 ぐんて ถงุมอืผา้

4 防護めがね ぼうごめがね แวน่ป้องกนั

5 安全靴 あんぜんぐつ รองเทา้นริภัย

6 図面 ずめん ดรอวอ์ ิง้ / แผนผัง

7 見本 みほん แบบตัวอยา่ง

8 作業フロー さぎょうふろー โฟลวก์ารท างาน

9 作業票 さぎょうひょう ตารางการท างาน

10 標準作業票 ひょうじゅんさぎょう
ひょう

ตารางการท างานบรรทัด

ฐาน

11 指示書 しじしょ หนังสอืค าสัง่

12 ラベル らべる ฉลากลาเบล

13 段取り だんどり ขัน้ตอนการท างาน ล าดับขัน้ตอนในการด าเนนิงาน

14 手順 てじゅん ขัน้ตอน

15 コンベヤ こんべや คอนเวเยอร์

16 治具 じぐ จิ๊ก เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการก าหนดต าแหน่งของชิน้สว่น

หรอือปุกรณ์เวลาแปรรปูหรอืประกอบชิน้งาน เขยีน

ค าศัพทภ์าษาองักฤษใหเ้ป็นตัวอกัษรคันจิ

17 穴 あな รู

18 溝 みぞ รอ่ง

19 金属くず きんぞくくず เศษโลหะ

20 制御 せいぎょ ควบคมุ

21 試作品 しさくひん ชิน้งานทดลองผลติ

22 模型 もけい แบบจ าลอง

23 管理図 かんりず แผนผังควบคมุ
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第
だい

19課
か

　作業動作
さぎょうどうさ

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "โลหะเครือ่งจกัร"  บทที ่ 19 อำกปักรยิำในกำรท ำงำน

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 穴をあけます あなをあけます เจาะรู

2 締めます しめます บดิ / ปิด ขัดน็อดหรอืเกลยีว ネジを締
し

めます。

ขันน๊อต

ボルトを締
し

めます。

ขันเกลยีว

3 締め付けます しめつけます บดิใหแ้น่น

4 分解（します） ぶんかい（します） การแยกชิน้สว่น (แยก

ชิน้สว่น)
修理
しゅうり

のために機械
きかい

を分解
ぶんかい

します。

ท าการแยกชิน้สว่นเพือ่ซอ่มเครือ่งจักร

5 交換（します） こうかん（します） การแลกเปลีย่น 

(แลกเปลีย่น)
1)新

あたら

しい部品
ぶひん

と交換
こうかん

します。

1)แลกเปลีย่นชิน้สว่นใหม่

2)古
ふる

いペンチと新
あたら

しいペンチを交換
こうかん

します。

2)แลกเปลีย่นคมีตัวเกา่เป็นคมีตัวใหม่

6 取り付けます とりつけます ตดิตัง้ 安全
あんぜん

カバーを取
と

り付
つ

けます。

ตดิตัง้ฝาครอบใหม่

7 取ります とります หยบิ / เอาออก ハンドルの汚
よご

れを取
と

ります。

ก าจัดคราบรอยเป้ือนบนพวงมาลัยออก

8 はつります はつります ขัดสี ใชส้ ิว่หรอืฆอ้นขัดสชี ิน้งาน เรยีกงานนีวา่ "งานขัดส"ี

9 取り外します とりはずします ถอดออก 金型
かながた

を取
と

り外
はず

します。

ถอดแมพ่มิพอ์อก

10 出来上がります できあがります ท าใหเ้สร็จ

11 巻きます まきます มว้น コードがからまないように巻
ま

きます。

มว้นโดยไมใ่หส้ายไฟพันกนั

12 通します とおします ผา่น 配管
はいかん

にケーブルを通
とお

します。

โยงสายเคเบลิในทอ่

13 下げます さげます เอาลง 合図
あいず

があったらクレーンを下
さ

げます。

ยกเครนลงเมือ่ไดรั้บสญัญาณ
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第
だい

19課
か

　作業動作
さぎょうどうさ

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "โลหะเครือ่งจกัร"  บทที ่ 19 อำกปักรยิำในกำรท ำงำน

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

14 ばらします ばらします แยกใหเ้ป็นชิน้เล็กชิน้นอ้ย 組
く

み立
た

てた製品
せいひん

をばらします。

แยกชิน้สว่นผลติภัณฑท์ีป่ระกอบเสร็จออก

15 取り替えます とりかえます สบัเปลีย่น

16 引っ掛けます ひっかけます แขวน / เกีย่ว クレーンのフックにワイヤーロープを引
ひ

っ掛
か

けます。

แขวนสายลวดไวก้บัตะขอเกีย่วของเครน

17 包みます つつみます หอ่

18 組み立てます くみたてます ประกอบ

19 ずらします ずらします เคลือ่นออก 材料
ざいりょう

を重
かさ

ねないで、少
すこ

しずつずらして置
お

きま

す。

อยา่วางซอ้นวตัถดุบิ วางเรยีงโดยคอ่ยๆเคลือ่นไป

เรือ่ยๆ

20 付けます つけます ตดิ 1)工具
こうぐ

にタグを付
つ

けます。

1)ตดิแทกเขา้กบัเครือ่งมอื

2)機械
きかい

に安全
あんぜん

カバーを付
つ

けます。

2)ตดิตัง้ฝาครอบนริภัยเขา้กบัตัวเครือ่งจักร

21 油を差します あぶらをさします หยอดน ้ามัน
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第
だい

20課
か

　製造工程
せいぞうこうてい

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "โลหะเครือ่งจกัร"  บทที ่ 20 กระบวนกำรผลติ

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 プレス（します） ぷれす（します） การกด (กด)

2 プレス加工 ぷれすかこう แปรรปูดว้ยการกด

3 組み立て くみたて ประกอบ

4 穴あけ（します） あなあけ（します） การเจาะร ู(เจาะร)ู

5 削ります けずります ลด / เจยีร / ขัด

6 研削 けんさく เจยีร ใชเ้ครือ่งมอืท าการเจยีรผวิของชิน้งานแลว้ท าใหผ้วิ

เรยีบเนียน

7 切削 せっさく ตัด ใชเ้ครือ่งมอืตัดสว่นทีไ่มจ่ าเป็นออกเพือ่แปรรปูให ้

ไดร้ปูทรงทีก่ าหนด

8 研磨 けんま ขัด ใชเ้ม็ดทีม่คีวามแข็งแข็งหรอืเม็ดในการแปรรปูใหม้ี

ผวิเรยีบเนียน

9 磨きます みがきます ขัด

10 バリ取り ばりとり ก าจัดเสีย้นออก การก าจัด "เสีย้น" ทีเ่ป็นสว่นเกนิหรอืรอยหยักซึง่

เกดิจากการแปรรปูออก

11 面取り めんとり ลบมมุ ตัดสว่นมมุของชิน้งานทีแ่ปรรปูเป็นแนวเอยีงเพือ่

ก าจัดสว่นทีย่ืน่ออกมา

12 めっき めっき เคลอืบ

13 はんだ はんだ ตะกัว่บัดกรี โลหะผสมทีท่ าจากตะกัว่และดบีกุ ใชก้บัการเชือ่ม

โลหะเขา้ดว้ยกนัทีเ่รยีกวา่ "เชือ่มโลหะบัดกร"ี

14 原料 げんりょう วตัถดุบิ

15 梱包（します） こんぽう（します） การบรรจหุบีหอ่ (บรรจุ

หบีหอ่)

16 成形（します） せいけい（します） การขึน้รปู (ขึน้รปู) เทวตัถดุบิลงในแมพ่มิพห์รอืใชแ้รงมหาศาลเปลีย่น

รปูทรงหรอืตัดเพือ่เปลีย่นรปูทรง

17 溶剤 ようざい สารละลาย

18 角度 かくど มมุ

19 けがき けがき ขดีเสน้
材料
ざいりょう

のけがきが終
お

わりました。

ขดีเลน้บนวตัถดุบิเสร็จเรยีบรอ้ย

20 内径 ないけい เสน้ผา่นศนูยก์ลางวงใน

21 外径 がいけい เสน้ผา่นศนูยก์ลางวงนอก

22 測定ゲージ そくていげーじ เกจวดั
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だい

21課
か

　工作機械
こうさくきかい

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "โลหะเครือ่งจกัร"  บทที ่ 21 เครือ่งจกัรผลติ

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 工作機械 こうさくきかい เครือ่งจักรงานฝีมอื

2 装置 そうち การตดิตัง้อปุกรณ์

3 旋盤 せんばん เครือ่งกลงึ เครือ่งทีน่ าช ิน้งานตดิตัง้ทีแ่ทน่แปรรปูแลว้หมนุ

ชิน้งานเพือ่กลงึดว้ยครือ่งมอืกลงึ

4 フライス盤 ふらいすばん เครือ่งไส เครือ่งทีข่ยับเครือ่งมอืทีต่ดิตัง้บนแกนหมนุแลว้ท า

การตัดชิน้งาน

5 ボール盤 ぼーるばん เครือ่งเจาะ เครือ่งทีห่มนุสวา่นแลว้เคลือ่นสวา่นเพือ่เจาะรู

ช ิน้งานทีย่ดึไวบ้นเครือ่ง

6 操作盤 そうさばん แผนผังควบคมุ

7 コード こーど สายไฟ

8 プラグ ぷらぐ ปลั๊ก

9 燃料 ねんりょう เชือ้เพลงิ

10 ハンドル はんどる พวงมาลัย / ลกูบดิ ชิน้สว่นทีใ่ชเ้ปิด ปิด หรอืล็อคประตหูรอืฝาขนาด

ใหญ่

11 メーター めーたー มาตรวดั

12 ランプ らんぷ ตะเกยีง / ไฟ

13 レバー ればー คันโยก / ชะแลง
レバーを下

さ

げます。

กดคันโยกลง

14 スイッチ すいっち สวทิช์

15 ボタン ぼたん ปุ่ ม ชิน้สว่นทีเ่มือ่กดแลว้จะสบัสวทิชใ์หเ้ปิดหรอืปิด
はじめに電源

でんげん

ボタンを押
お

します。

กอ่นอืน่เริม่จากกดปุ่ มเดนิเครือ่งกอ่น

16 グラインダー ぐらいんだー เครือ่งกลงึ

17 プレス機 ぷれすき เครือ่งกด

18 軸 じく แกน เรยีกวา่ ชาฟท ์ไดเ้ชน่กนั

19 ギヤ ぎや เฟือง อาจเขยีนวา่ 「ギア」「ギヤー」「ギアー」"

เกยีร/์เชน่กนั"

機械・金属　 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved.



第
だい

22課
か

　工具
こ う ぐ

1

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "โลหะเครือ่งจกัร"  บทที ่ 22 เครือ่งมอื 1

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 工具 こうぐ เครือ่งมอื

2 レンチ れんち ประแจ

3 ペンチ ぺんち คมี

4 ドライバー どらいばー ไขควง เครือ่งมอืทีใ่ชข้ันเกลยีวใหแ้น่นหรอืขันออก

5 ドリル どりる สวา่น

6 ねじ ねじ เกลยีว

7 ボルト ぼると น็อตตัวผู ้

8 ハンマ はんま คอ้น มกีรณีทีเ่ขยีนวา่ 「ハンマー」"แฮมเมอร"์  ได ้

เชน่กนั

9 やすり やすり ตะไบ

10 ノギス のぎす เวอรเ์นีย เครือ่งวดัทีส่ามารถวดัความยาวไดถ้งึหน่วย 5 สว่น 

100 มลิลเิมตร

11 パッキン ぱっきん บรรจหุบีหอ่

12 まきじゃく まきじゃく ตลับเมตร เรยีกวา่ 「メジャー」"เมเชอร"์ ไดเ้ชน่กนั

13 万力 まんりき เครือ่งตรงึ

14 クレーン くれーん เครน

15 ゲージ げーじ เกจ

16 エアー えあー ลม ลมทีใ่ชแ้รงอดัท าใหม้ปีรมิาตรเล็กลง ใชเ้วลา

เดนิเครือ่ง

17 スパナ すぱな ประแจ

18 マシン ましん เครือ่ง

19 油 あぶら น ้ามัน น ้ามันทีใ่ชส้ าหรับหลือ่ลืน่เฟืองมอเตอรข์อง

เครือ่งจักร

20 オイル おいる น ้ามัน น ้ามันทีใ่ชส้ าหรับหลือ่ลืน่เฟืองมอเตอรข์อง

เครือ่งจักร

21 工具掛け こうぐかけ ทีแ่ขวนเครือ่งมอื

22 接着剤 せっちゃくざい กาว

23 プリント配線板 ぷりんとはいせんばん บอรด์วงจรไฟส าหรับพมิพ์ บอรด์วงจรไฟส าหรับพมิพ์
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23課
か

　工具
こ う ぐ

2、在庫
ざ い こ

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "โลหะเครือ่งจกัร"  บทที ่ 23 เครือ่งมอื 2 , โกดงัเก็บของ

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 ワイヤ わいや ไวเยอร์

2 ダイヤル だいやる ไดอลั ชิน้สว่นทรงกลมทีม่ตีัวอกัษรก ำกบั ในงำนกลงึ

ชิน้งำนมักมกีำรใชเ้ครือ่งวดัทีม่ไีดอลั "ไดอลัเกจ"

3 カッター かったー คัตเตอร์

4 ブラシ ぶらし แปรง แปรงอตุสำหกรรมใชส้ ำหรับก ำจัดเสีย้น ขัด

ผวิชิน้งำน ท ำควำมสะอำดซึง่มรีปูทรงที่

หลำกหลำยเชน่ ทรงลอ้ หรอืทรงถว้ย ฯลฯ

5 ベアリング べありんぐ แบริง่

6 ナット なっと น๊อตตัวเมยี

7 ウエス うえす เวสท์ เศษผำ้ทีใ่ชเ้ช็ดครำบน ้ำมันหรอืครำบสกปรกบน

เครือ่ง

8 砥石 といし หนิลับมดี

9 倉庫 そうこ โกดังเก็บของ

10 注文 ちゅうもん สัง่ของ

11 仕掛品 しかかりひん สนิคำ้ทีย่ังอยูใ่นระหวำ่ง

กำรผลติ

สนิคำ้ทีย่ังอยูใ่นกระบวนกำรผลติซึง่ยังจ ำหน่ำย

หรอืแลกเปลีย่นไมไ่ด ้

12 入荷 にゅうか สนิคำ้เขำ้รำ้น

13 搬入(します) はんにゅう（します） กำรล ำเลยีง (ล ำเลยีง)

14 コンテナ こんてな คอนเทนเนอร์ ภำชนะขนำดเล็กทีใ่สเ่ครือ่งมอื

15 しまいます しまいます เก็บเขำ้ที่ ควำมหมำยเดยีวกบั "เก็บกวำด" 道具
どうぐ

を元
もと

のところにしまいます。

เก็บอปุกรณ์กลับเขำ้ทีเ่ดมิ

16 緩衝材 かんしょうざい วสัดกุนักระแทก

17 テープ てーぷ เทป เทปส ำหรับปิดกลอ่งทีใ่ชบ้รรจขุอง 製品
せいひん

を箱
はこ

に入
い

れたら、ふたをテープで留
と

めま

す。

เมือ่ใสผ่ลติภัณฑล์งในกลอ่งแลว้ปิดกลอ่งดว้ยเทป

18 保管（します） ほかん（します） กำรเก็บรักษำ (เก็บรักษำ)
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24課
か

　検査
け ん さ

ค ำศพัทข์องพืน้ทีป่ฏบิตังิำน "โลหะเครือ่งจกัร"  บทที ่ 24 ตรวจสอบ

No. ศพัท ์ วธิกีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ตวัอย่าง

1 基準 きじゅん มาตรฐาน

2 標準 ひょうじゅん บรรทัดฐาน

3 保証 ほしょう การรับประกนั / รับรอง

4 不良 ふりょう มตี าหนิ

5 欠陥 けっかん บกพรอ่ง

6 バラつき ばらつき ไมส่ม า่เสมอ ขนาดหรอืน ้าหนักของผลติภัณฑท์ีไ่มเ่สถยีร

หรอืไมส่ม า่เสมอ

7 歪み ゆがみ บดิเบีย้ว

8 ずれ ずれ คลาดเคลือ่น

9 バリ ばり เสีย้น / เบอร์ สว่นเกนิทีย่ืน่ออกมาของชิน้งานทีเ่กดิจากการแปร

รปูโลหะ
バリをやすりで取

と

ります。

ขัดเอาเสีย้นออก

10 ひび ひび รอยรา้ว

11 むら むら ไมส่ม า่เสมอ

12 漏れ もれ ร่ัว

13 劣化（します） れっか（します） การเสือ่มสภาพ 

(เสือ่มสภาพ)

14 無駄 むだ สญูเปลา่

15 錆びます さびます เป็นสนมิ

16 錆 さび สนมิ

17 標準化 ひょうじゅんか ท าใหเ้ป็นบรรทัดฐาน

18 性能 せいのう สมรรถภาพ

19 欠陥品 けっかんひん ผลติภัณฑท์ีเ่สยี

20 ぽかミス ぽかみす โพกะมสิ จากความผดิพลาดของคนทีท่ าใหเ้กดิชิน้งานทีเ่สยี

 การเคลม ความสญูเสยีขึน้

21 センサー せんさー เซน็เซอร์

22 検品（します） けんぴん（します） การตรวจเช็ค (ตรวจเช็ค)

23 傷 きず แผล ใชไ้ดทั้ง้ในกรณีแผลของรา่งกายและรอยบิน่ รอย

แตก รอยขว่นของวตัถดุบิหรอืผวิหนา้ผลติภัณฑ์

24 歩留まり ぶどまり อตัราของดตีอ่ของเสยี อตัราสว่นของชิน้งานทัง้หมดทีล่บกบัชิน้งานทีเ่สยี

ออก
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