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ตวัอยา่ง ศพัทช์า่งภาษาองักฤษ – ไทย ที�ใชบ้อ่ย

1. air pipe
แปลวา่ ทอ่อากาศ (ความหมายอยา่งเดยีวกบัคําวา่ air duct)

2. angle steel
แปลวา่ เหล็กฉาก

3. axle shaft
แปลวา่ เพลาทา้ย, เพลาขบัลอ้หลงัหรอืเรยีกวา่ rear axle

4. baseboard
แปลวา่ เหมอืน skiring เป็นแผน่บวัเชงิผนัง

5. bearing between hub and axle shaft
แปลวา่ แบริ�งระหวา่งดมุครอบเรอืนเพลากบัเพลา

6. bearing capacity
แปลวา่ ความสามารถในการที�จะรับนํ�าหนักได ้ความสามารถในการรับแรงแบก
ทาน

7. belting
แปลวา่ (วศิว) การผลติสายพาน, ซึ�งอาจจะใช ้หนังสตัว,์ ฝ้าย, เนื�อไมเ้มอืง
รอ้นฃนดิหนึ�ง, ของสตัวท์อ ฯลฯ

8. blow pipe
แปลวา่ ทอ่เป่าแลน่, สําหรับใชใ้นการหลอมสิ�งตา่ง ๆ โดยใชอ้าศยัความรอ้นจาก
เปลวไฟที�พน่ออกมาจากทอ่เป่าแลน่นี�

9. body-work
แปลวา่ งานที�เกี�ยวกบัตวัถงัรถยนต ์(เชน่ งานพน่ส,ี เคาะตวัถงั ฯลฯ)

10. bolt and nut
แปลวา่ สลกัเกลยีวพรอ้มดว้ยน๊อต

11. bored pile
แปลวา่ เสาเข็มเจาะ
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12. bracket
แปลวา่ เทา้แขน, แป้นหชูา้ง [โยธา, ชา่งกอ่สรา้ง]: เอ็น [อตุสาหกรรมเหล็ก]:
วงเล็บ [การพมิพ]์: แบร็กเกต ไฟฟ้ากําลงั

13. brance wire
แปลวา่ (ไฟฟ้) สายไฟยอ่ยที�แยกออกมาจากสายไฟใหญ่

14. buttering trowel
แปลวา่ (กอ่อฐิ) เกรยีงฉาบปนูกอ่อฐิ

15. catch basin
แปลวา่ อา่งหรอืหลมุ หรอืถงัตกัผงหรอืขยะ, ตะแกรงรับปลายทอ่นํ�าฝน

16. ceiling board
แปลวา่ ฝ้าเพดานทําดว้ยไม ้หรอืวสัดเุป็นแผน่

17. ceiling fan
แปลวา่ พัดลมตดิเพดาน

18. circular trowel
แปลวา่ เกรยีงฉาบปนูชนดิที�มแีผน่เหล็ก เกรยีงลกัษณะโคง้ เพื�อฉาบผวิปนูที�โคง้

19. concealed lighting
แปลวา่ ไฟที�ซอ่นอยูใ่นหลบื เห็นแตแ่สง

20. conduit pipe
แปลวา่ ทอ่ที�ทําดว้ยวสัดฉุนวน ภายในใชเ้ดนิสายไฟ

21. construction inspector
แปลวา่ ผูค้วบคมุการกอ่สรา้ง

22. copper pipe
แปลวา่ ทอ่หรอืแป๊ปทางเดนิของนํ�ามนั ทําดว้ยทองแดง (เชน่ ทอ่ทางเดนินํ�ามนั
ของคาบเูรเตอร,์ ทอ่นํ�ายาเย็นเครื�องทําความเย็น)

23. corner trowel
แปลวา่ เกรยีงถอืปนูมใีบเป็นรปู V สําหรับฉาบปนูแตง่มมุใชไ้ดท้ั �งดา้นนอกและ
ดา้นใน

24. crank shaft
แปลวา่ เพลาขอ้เหวี�ยงของเครื�องยนต ์เป็นตวัหมนุขอ้เหวี�ยงที�ตดิตอ่กบักา้น
ลกูสบู
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25. crankshaft
แปลวา่ เพลาขอ้เหวี�ยง, คานตดิขอ้เหวี�ยง, เพลาหมนุสําหรับขอ้เหวี�ยงลกูสบู
เครื�องยนต์

26. crushed rock, crushed stone
แปลวา่ หนิโม,่ หนิคลกุ, หนิยอ่ย

27. door-lock
แปลวา่ กญุแจที�ตดิกบัประต ูเชน่ กญุแจเยลบดิ และลั�นกลอนได,้ กลอนประตู

28. drainge pipe
แปลวา่ ทอ่ระบายนํ�า

29. drill press
แปลวา่ เครื�องเจาะโลหะขนาดใหญ,่ สวา่นแทน่

30. dummy joint
แปลวา่ รอยตอ่หลอก เพื�อใหเ้กดิรอยรา้วที�รอยนั�น

31. Eng.
แปลวา่ อกัษรยอ่ของคําวา่ engineer = วศิวกร, นายชา่ง

32. escape pipe
แปลวา่ ทอ่ระบายนํ�าหรอืนํ�ามนัที�เสื�อมคณุภาพ หรอืสกปรกออกทิ�ง, ทอ่ระบายนํ�า
ลน้

33. exposed aggregate finish
แปลวา่ หนิลา้ง, ทรายลา้ง

34. fan blade
แปลวา่ ใบพัดของพัดลม, ใบพัด

35. feed pipe
แปลวา่ ทอ่ผา่นตลอดซึ�งใชส้ง่กระแสนํ�าของเครื�องจักรไอนํ�า

36. fuel pipe
แปลวา่ ทอ่นํ�ามนัเชื�อเพลงิ

37. fume pipe
แปลวา่ ทอ่ระบายควนัหรอืไอเสยี

38. guard rail
แปลวา่ ราว (กนัตก)
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39. hollow shaft
แปลวา่ เพลาหรอืคานที�ทําเป็นรกูลวงผา่นไปยงัศนูยก์ลางของปากทอ่ โดยวธิี
เจาะควา้น

40. input shaft
แปลวา่ เพลาสง่กําลงั, เพลาสบัเฟืองของคลทัช์

41. lamp-base
แปลวา่ ขั �วเสยีบหลอดไฟ

42. lathe work
แปลวา่ (งานชา่งไม,้ ชา่งโลหะ) งานกลงึ;งานที�ตอ้งใชเ้ครื�องกลงึ

43. lead pipe
แปลวา่ หอ่โลหะผสมตะกั�ว ที�ใชเ้ป็นทอ่เดนิสายไฟ หรอืนํ�า

44. leaky wall
แปลวา่ ผนังหรอืกําแพงรา้ว หรอืรั �วมนํี�าฝนซมึเขา้มาได ้

45. masonry
แปลวา่ งานกอ่อฐิฉาบปนู

46. motor shaft
แปลวา่ เพลาขอ้เหวี�ยงหรอืเพลากลางของมอเตอร์

47. nose-pipe
แปลวา่ หวัทอ่สั �นๆ สําหรับสวมปลายสายยาง

48. notice of termination of the Contract
แปลวา่ หนังสอืบอกกลา่วบอกเลกิสญัญา

49. Organization Chart
แปลวา่ ผังโครงสรา้งองคก์ร

50. outlet pipe
แปลวา่ ทอ่ระบายไอเสยี

51. output shaft
แปลวา่ เพลาที�ไดรั้บกําลงัจากเครื�องถา่ยกําลงั (เชน่ เพลารับกําลงัของคลทัช,์
เพลาลกูเบี�ยวรับกําลงัจากเพลาขอ้เหวี�ยง)

52. pipe coupling
แปลวา่ ( ประปา ) ปลอกขอ้ตอ่เกลยีวหวัทอ่นํ�า เป็นปลอกขอ้ตอ่สั �นๆ มเีกลยีวรับ
ไดท้ั �งสองขา้ง
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53. pipe jacking
แปลวา่ การดนัทอ่

54. pipe thread
แปลวา่ เสน้เกลยีวทอ่นํ�า เป็นเสน้เกลยีวรปูอกัษร v กดัดว้ยเครื�องกดัเกลยีว 3/4
นิ�วตอ่ฟตุ เป็นสิ�งกําหนดไดว้า่จะตอ่หวัทอ่ไดแ้น่น แข็งแรงดทีี�สดุ

55. pipe vice
แปลวา่ ปากกาจับ หรอืยดึทอ่

56. pipe vise
แปลวา่ ( ประปา ) ปากกาจับยดึทอ่นํ�าขนาดเล็กๆ

57. pipe welding
แปลวา่ การเชื�อมทอ่ตอ่เขา้ดว้ยกนั

58. pipe-fitter
แปลวา่ พนักงาน หรอืคนรับจา้งตอ่ทอ่ประปา

59. pipette
แปลวา่ หลอดแกว้สําหรับตวงของเหลว

60. plastering trowel
แปลวา่ เกรยีงฉาบปนู

61. plasticine
แปลวา่ ดนินํ�ามนั ดนิที�เด็กใชฝึ้กหดัการปั�นรปู

62. power-main
แปลวา่ สายไฟฟ้าขนาดใหญ ่ที�ตดิตั �งอยูต่ามถนน

63. pump, axial flow
แปลวา่ เครื�องสบูนํ�าชนดิหนึ�งที�มทีศิทางการไหลของนํ�าเขา้สูแ่ละออกจากใบพัด
ขนานกบัแกนของเพลา

64. pump, mixed flow
แปลวา่ เครื�องสบูนํ�าชนดิหนึ�งที�มทีศิทางการไหลของนํ�าเขา้สูใ่บพัดในแนวขนาน
กบัเพลา และไหลออกจากใบพัดทํามมุ 45 ถงึ 80 องศา กบัแกนของเพลา

65. Punch List
แปลวา่ รายการงานแกไ้ข
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66. raceway
แปลวา่ กลอ่งหรอืรางครอบสายไฟที�ใชสํ้าหรับการเดนิสายไฟภายในบา้น เพื�อ
ป้องกนัสายไดรั้บการกระทบกระแทก

67. Rack
แปลวา่ รางฟันปลา, ตะแกรง [โยธา]; ตะแกรงราง [สิ�งแวดลอ้มนํ�า]; รางฟันเฟือง,
กรอบลา้งฟิลม์, กระเชา้ลา้งฟิลม์ [วชิาถา่ยภาพ]; ทางชกัลากไมเ้ล็ก, ที�วางไมบ้น
เลื�อน, รางฟันเฟือง [ป่าไม]้; ราวชบุ [การชบุเคลอืบโลหะ]

68. reiser pipe
แปลวา่ ทอ่ตั �งที�ใชก้บัหวัฉีดในระบบการใหนํ้�าแบบฉีดฝอย (sprinkler irrigation)

69. retention
แปลวา่ เงนิประกนัผลงาน / เงนิกกั

70. roof batten
แปลวา่ ไมร้ะแนงที�พาดอยูบ่นจันทนัสําหรับมงุกระเบื�องหลงัคา

71. sanctum
แปลวา่ หอ้งบชูาพระ หอ้งพระ

72. sand blasting
แปลวา่ (วศิว) การพน่ทรายบนพื�นผวิโลหะหลอ่ดว้ยแรงอดัลม เพื�อขจัดสิ�งสกปรก
บนพื�นผวิหลอ่ ใหส้ะอาด

73. sand drain
แปลวา่ การระบายนํ�าออกจากดนิเหนยีวดว้ยการตดิตั �งหลมุทราย (เพื�อเรง่การ
ทรดุตวั)

74. sand fill
แปลวา่ ทรายถม

75. sand pump
แปลวา่ เครื�องดดูหญา้

76. sandblast
แปลวา่ การเอาทรายขดัหรอืทํากระจกใหเ้ป็นฝ้า

77. shaft bearing
แปลวา่ ฝาประกบัเพลา

78. shuttering
แปลวา่ แบบหลอ่คอนกรตี [โยธา]; ไมแ้บบ [ป่าไม]้
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79. smoothing trowel
แปลวา่ เกรยีงแตง่หนา้ปนู เป็นเกรยีงใชสํ้าหรับละเลงหนา้ปนู ที� ฉาบไวใ้หเ้รยีบ

80. soil pipe
แปลวา่ ทอ่นํ�าโสโครก, ทอ่ตอ่จากสว้มซมึ

81. spout
แปลวา่ รางนํ�าที�ตอ่เป็นทอ่รับนํ�าฝนจากชายคาหลงมา

82. spring balance
แปลวา่ ตาชั�งสะปรงิ เป็นตาชั�งแบบแขวนใชต้ะข สะปรงิ เกี�ยววตัถทุี�จะชั�งนํ�าหนัก
โดยอาศยันํ�าหนักวตัถทุี�ถว่งดงึสปรงิ ที�มเีข็มชี�ขดีนํ�าหนักตา่งๆ

83. spring clip
แปลวา่ เหล็กประกบัแหนบรถ

84. spring drive
แปลวา่ เพลาลอย (แหนบรถชนดิที�วางยาวตามตวัรถตดักบัเพลาทา้ย ซึ�งใชเ้ป็นที�
รองรับกนัสะเทอืนของตวัรถ และรับกําลงัขบัที�สง่จากลอ้หนา้ดว้ย)

85. steel trowel
แปลวา่ เกรยีงเหล็กฉาบปนู

86. storm drain
แปลวา่ ทอ่ระบายนํ�าฝน

87. subsoil drain
แปลวา่ การระบายนํ�าใตด้นิ

88. tape
แปลวา่ แถบกาว [ป่าไม]้; สายวดั [โยธา]; แถบ, แถบบนัทกึ [คอมพวิเตอร,์
เทคโนโลยสีารสนเทศ]; เทป, แถบพันสายไฟ [ไฟฟ้ากําลงั]; เทป, แถบบนัทกึ
[ไฟฟ้าสื�อสาร]; แถววดัระยะ [สํารวจ]
ผา้ยางพันสายไฟ

89. threading
แปลวา่ การกดัเกลยีว, การทําเกลยีว (ทั �งเกลยีวนอกเกลยีวใน)

90. tremie pipe
แปลวา่ ทอ่เทคอนกรตีใตนํ้�า

91. U-drain
แปลวา่ รางระบายนํ�ารปูตวัยู
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92. valve rocker shaft
แปลวา่ เพลากดกระเดื�องลิ�นเครื�องยนต์

93. wall, diaphragm
แปลวา่ 1. กําแพงเชื�อมตอ่เสาของตอมอ่ 2. กําแพงทบึนํ�าใตฐ้านรากอาคาร สรา้ง
โดยการขดุดนิลงไปในแนวตั �ง รักษาใหค้งสภาพดว้ย วสัดผุสมนํ�า (slurry) แลว้ถม
กลบัดว้ยคอนกรตี หรอืดนิผสมโคลนผง (bentonite)

94. waste pipe
แปลวา่ ทอ่ระบายนํ�าทิ�ง

95. water pipe
แปลวา่ ทอ่นํ�า, แป๊ปนํ�า

96. welder
แปลวา่ เครื�องเชื�อมโลหะ

97. window pane
แปลวา่ กระจกหนา้ตา่ง บานลกู หนา้ตา่ง

98. wire mesh
แปลวา่ ลวดเหล็กตะแกรง

99. wiring under plaster
แปลวา่ การเดนิสายไฟแบบฝังสายลงในผนัง แลว้ใชป้นูฉาบไมเ่ห็นสาย

100. Works Area Hand-Over Date
แปลวา่ วนักําหนดสง่มอบพื�นที�ส ิ�งปลกูสรา้ง ซึ�งกําหนดไวใ้นสญัญาเพื�อให ้
เจา้ของโครงการเขา้ครอบครองใชง้านได ้
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