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No. ศพ ัท์ วธิก ีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น

1 5S ごえす 5 ส

การฝึกวนัิย 5 อยา่งทีป่ระกอบไปดว้ย 

สะสาง สะดวก สะอาด สขุลักษณะ 
สรา้งนสิยั โดยอกัษร S มาจาก
ตัวอกัษรแรกของแตล่ะค า เป็นค าพดูที่
ใชเ้พือ่ปรับปรงุพืน้ทีก่ารท างาน

2 整理 せいり สะสาง

แบง่แยกระหวา่งสิง่จ าเป็นและสิง่ไม่
จ าเป็นใหช้ดัเจนแลว้แชรข์อ้มลูรว่มกนั
เพือ่ใหค้ณุภาพหรอืความสามารถใน
การพลติสงูขึน้

3 整頓 せいとん สะดวก

ก าหนดทีจั่ดเก็บหรอืการจัดวาง
สิง่จ าเป็นแลว้ท าเครือ่งหมายทีช่ดัเจน
เพือ่ลดความไมม่เีหตผุลหรอืความ
สิน้เปลอืง

4 清掃 せいそう สะอาด
ท าความสะอาดเพือ่ใหพ้ืน้ทีก่าร
ท างานสะอาดและเขา้ใจถงึสภาพที่
ถกูตอ้งไดง้า่ยขึน้

5 清潔 せいけつ สขุลักษณะ
ท าการสะสาง สะดวก สะอาด อยา่ง
จรงิจังเพือ่รักษาสภาพทีส่ะอาดและ
ถกูตอ้ง

6 しつけ しつけ สรา้งนสิยั
สรา้งนสิยัเพือ่ใหส้ามารถปฏบัิตติามที่
ก าหนดไวแ้ลว้สรา้งธรรมเนียมในการ
ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั

7 掃除（する） そうじ（する）
การท าความสะอาด (ท า
ความสะอาด)

ตว ัอย่าง
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8 片づける かたづける จัดเก็บใหเ้ขา้ทีเ่ขา้ทาง

9 捨てる すてる ทิง้

10 汚い きたない สกปรก

11 汚れる よごれる เปรอะ

12 分別（する） ぶんべつ（する）
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 挟まれる はさまれる ถกูหนีบ 機械
きかい

に手
て

が挟
はさ

まれた มอืถกูเครือ่งจักรหนีบ

16 巻き込まれる まきこまれる โดนเกีย่ว

1)機械
きかい

に手
て

が巻
ま

き込
こ

まれる

  

2)手袋
てぶくろ

がフライス盤
ばん

に巻
ま

き込
こ

まれる

1)ถกูเครือ่งจักรเกีย่วเอามอืเขา้ไป

2)ถงุมอืถกูเครือ่งไสเกีย่วเขา้ไป

17 やけど（する） やけど（する） แผลไฟลวก (โดนไฟลวก)

18 落ちる おちる ตก 階段
かいだん

から落
お

ちる ตกบันได

19 すべる すべる ลืน่ 床
ゆか

がすべる พืน้ลืน่
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20 転ぶ ころぶ หกลม้ 工場
こうじょう

ですべって転
ころ

んだ ลืน่หกลม้ทีโ่รงงาน

21 濡れる ぬれる เปียก

22 衛生 えいせい อนามัย

23 避難（する） ひなん（する）
การอพยพหนีภัย (อพยพ
หนีภัย)

24 救急車 きゅうきゅうしゃ รถพยาบาล

25 災害 さいがい ภัยพบัิติ

26 地震 じしん แผน่ดนิไหว 地震
じ し ん

が起
お

きる เกดิแผน่ดนิไหว

27 もぐる もぐる มดุ 地震
じ し ん

だ！机
つくえ

の下
した

にもぐれ！ แผน่ดนิไหว ! มดุใตโ้ตะ๊ !

建設関連職種　 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved.


