
FAに関連する用語約4000語以上について
日本語・英語・タイ語対訳を収録しております。

文章構成や状況により、単語の翻訳が異なる可能性があります。
本辞典に収録している単語は参考とし、ご活用の際にはご注意ください。

注意事項

FA用語辞典

日本語→タイ語（IPA表記）
ภาษาญี่ปุ่น → ภาษาไทย (รูปแบบ IPA)

พจนานุกรมคำศัพท์เกี่ยวกับระบบออโตเมชั่นของโรงงาน

รายการคำศัพท์เกี่ยวกับระบบออโตเมชั่นของโรงงาน กว่า 4000 คำในภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ 
และไทย

คำเตือน

อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคำแปลของคำต่างๆ ตามโครงสร้างของประโยคและรูปแบบ 
คำศัพท์ที่อยู่ในพจนานุกรมฉบับนี้นั้นจะใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น 
และต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง



日本語 英語 タイ語
khâa thǎan sìp

คาฐานสิบ
khâa khoŋthîi thǎan sìp
คาคงทีฐานสิบ
khâa sa ̌nyaa ̌n tha ̌an sɔ ̌ɔŋ sìphòk bìt
คาสัญญาณฐานสอง 16 บิท
khâa thǎan sìp hòk
คาฐานสิบหก
khâa khoŋthîi thǎan sìp hòk
คาคงทีฐานสิบหก
sii-aa-sii sìphòk bìt (sǎmràp mɔ ́tba ́t)
CRC 16 บิท (สําหรับ MODBUS)
khɔ ̂ɔmuun sìphòk bìt
ขอมูล 16 บิท
kaan oon khɔ ̂ɔmuun sìphòk bìt chәәŋlóp
การโอนขอมูล 16 บิทเชิงลบ
inphút dicitɔ ̂n sìphòk bìt
อินพุทดิจิตอล 16 บิท
ráyáthaaŋ tɔ ̀ɔ rɔ ̂ɔp (ee-ɛɛw)
ระยะทางตอรอบ (AL)
camnuan khɔ ̌ɔŋ phan tɔ ̀ɔ rɔ ̂ɔp (ɛɛ-phii)
จํานวนของพัลสตอรอบ (AP)
tamnɛ ̀ŋ phaainai nɯ ̀ŋ rɔ ̂ɔp (nɯ ̀ŋ nùai phan)
ตําแหนงภายในหนึงรอบ (1 หนวยพัลส)
kaan khûapkhum kaan pramaan khâa nai chûaŋ woŋkrom sɔ ̌ɔŋ kɛɛn

การควบคุมการประมาณคาในชวงวงกลม 2 แกน
khâa chalìa kamlaŋ sɔ ̌ɔŋ
คาเฉลียกําลังสอง
khâa thǎan sìp ráhàt tha ̌an sɔ ̌ɔŋ
คาฐานสิบรหัสฐานสอง
khâa thǎan sɔ ̌ɔŋ
คาฐานสอง
sa ̌ai kheebә̂n tii kliaw sɔ ̌ɔŋ kɛɛn
สายเคเบิลตีเกลียว 2 แกน
sa ̌ai kliaw sɔ ̌ɔŋ kɛɛn bɛ ̀ɛp mii plɯ ̀ak hûm
สายเกลียว 2 แกนแบบมีเปลือกหุม
khɔnnéktә̂ә dii-sàp sa ̌amsìpcèt khěm
คอนเนคเตอร D-sub 37 เข็ม
inwәәtә̂ә sa ̌am féet
อินเวอรเตอรสามเฟส
lɛ ̀ŋ càai phalaŋŋaan ee-sii sa ̌am féet
แหลงจายพลังงาน AC สามเฟส
mɔɔtә̂ә sa ̌am féet
มอเตอรสามเฟส
khɔnnéktә̂ә chanít sìisìp khěm
คอนเนคเตอรชนิด 40 เข็ม
kaan thamŋaan bɛ ̀ɛp sìi càtùphâak
การทํางานแบบ 4 จตุภาค
khuun dûai sìi
คูณดวย 4
tua náp ee-bii-éet
ตัวนับ ABS
reesîn ee-bii-éet
เรซิน ABS
moodun khàpkhɯ ̂an mɔɔtә̂ә ee-sii
โมดูลขับเคลือนมอเตอร AC
kaan tɔ ̀ɔp sanɔ ̌ɔŋ ee-sii-kee
การตอบสนอง ACK
kaan khûapkhum ɛ ́kthìip-ék
การควบคุม ActiveX

2進化10進数 binary-coded decimal

2進数 binary

ABS樹脂 ABS resin

AC モータドライブユニット AC motor drive module

4逓倍 multiplication by 4

ABSカウンタ ABS counter

ActiveXコントロール ActiveX control

ACK応答 ACK response
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2芯ツイストケーブル線 2-core twisted cable

2芯ツイストシールド線 2-core twisted shielded wire

37ピンDサブコネクタ 37-pin D-sub connector

3相インバータ three-phase inverter

3相交流電源 three-phase AC power supply

3相モータ three-phase motor

40ピンコネクタタイプ 40-pin connector type

4象限運転 4-quadrant operation

10進数 decimal

10進定数 decimal constant

16 ビット符号付バイナリ 16-bit signed binary

16進数 hexadecimal

16進定数 hexadecimal constant

16ビットCRC(MODBUS仕様) 16-bit CRC (for MODBUS)

16ビットデータ 16-bit data

16ビットデータ否定転送 16-bit data negative transfer

16ビットデジタル入力 16-bit digital input

1回転あたりの移動量(AL) travel distance per revolution (AL)

1回転あたりのパルス数(AP) number of pulses per revolution (AP)

1回転内位置 (1pulse単位) within one-revolution position (1 pulse unit)

2軸円弧補間制御 2-axis circular interpolation control

2乗平均平方根 root mean square
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日本語 英語 タイ語
kaan khûapkhum ee-sii-thii

การควบคุม ACT
chút thәәminɔ ̂n sa ̌aidin ee-sii phaainɔ ̂ɔk
ชุดเทอรมินอลสายดิน AC ภายนอก
ee-sii cәәwoo
AC เซอรโว
lɛ ̀ŋ càaifai ee-sii
แหลงจายไฟ AC
ee-sii inphút moodun
AC อินพุทโมดูล
ee-sii rii-ɛ ́k-tә̂ә
AC รีแอคเตอร
thәәminɔ ̂n ee-cii
เทอรมินอล AG
ee-éet-sii thuu
ASCII
khâa ee-éet-sii thuu tha ̌an sìp
คา ASCII ฐานสิบ
khâa ee-éet-sii thuu tha ̌an sìp hòk
คา ASCII ฐานสิบหก
ráhàt ee-éet-sii thuu
รหัส ASCII
ráhàt khûapkhum ee-éet-sii thuu
รหัสควบคุม ASCII
plɛɛŋpen ee-éet-sii thuu
แปลงเปน ASCII
chútkhamsàŋ ee-éet-sii thuu
ชุดคําสัง ASCII
moodun intәәféet ee-éet wan
โมดูลอินเทอรเฟซ AS-I
moodun máatsatә̂ә ee-éet ai
โมดูลมาสเตอร AS-i
kâat ee-thii-ee
การด ATA
sa ̌ai ee-yuu-ai
สาย AUI
nâa sa ̌mphàt pàkkatì pә̀әt
หนาสัมผัสปกติเปด
moodun intәәféet bii/en-ii-thii
โมดูลอินเทอรเฟซ B/NET
kaan plɛɛŋ ráwàaŋ bii-sii-dii - bii-ai-en
การแปลงระหวาง BCD-BIN
ráhàt bii-sii-dii
รหัส BCD
khamsàŋ kaanthamŋaan kaankhamnuan bii-sii-dii
คําสังการทํางานการคํานวณ BCD
sawít inphút  dicitɔ ̂n bii-sii-dii
สวิตชอินพุทดิจิตอล BCD
ùppakɔɔn saɔdɛɛŋ phǒn dicitɔ ̂n bii-sii-dii
อุปกรณแสดงผลดิจิตอล BCD
khɔ ̂ɔmuun bii-sii-dii
ขอมูล BCD
sawít inphút bii-sii-dii
สวิตชอินพุท BCD
cɔɔ sadɛɛɛŋpho ̌n bii-sii-dii
จอแสดงผล BCD
nâa sa ̌mphàt pàkkatì pìt
หนาสัมผัสปกติปด
raaŋ dii-ai-en
ราง DIN

ASCII変換 Conversion to ASCII

ASCII文字列 ASCII string

ASCIIコード ASCII code

ASCII制御コード ASCII control code

ASCII10進数 ASCII decimal

ASCII16進数 ASCII hexadecimal

AG端子 AG terminal

ASCII ASCII

AC入力ユニット AC input module

ACリアクトル AC reactor

BCDディジタル入力スイッチ BCD digital input switch

ACTコントロール ACT control

AC外部端子一括アース AC external terminal batch ground

ACサーボ AC servo

AC電源 AC power supply

BCD-BIN conversion

BCDコード BCD code

BCD算術演算命令 BCD arithmetic operation instruction
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ATAカード ATA card

AUIケーブル AUI cable

a接点 normally open contact

B/NETインタフェースユニット B/NET interface module

BCD-BIN変換

DINレール DIN rail

b接点 normally closed contact

BCDディジタル表示器 BCD digital display device

BCDデータ BCD data

BCD入力スイッチ BCD input switch

BCD表示 BCD display

AS-Iインターフェイスユニット AS-I interface module

AS-iマスタユニット AS-i master module
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日本語 英語 タイ語
khɔmphiwtә̂ә sùanbùkkhon thîi khâwkan dâai kàp ai-bii-em-phii-sii/ee-thii

คอมพิวเตอรสวนบุคคลที่เขากันไดกับ IBM-PC/AT
dii-sàb kâaw khěm
D-sub 9 เข็ม
kaan loŋkraaw bɛ ̀ɛp dii
การลงกราวดแบบ D
ɛtdréet ai/oo
แอดเดรส I/O
weelaa kaan tɔ ̀ɔpsanɔ ̌ɔŋ khɔ ̌ɔŋ ai/oo
เวลาการตอบสนองของ I/O
khwaamrew kaan tɔ ̀ɔpsanɔ ̌ɔŋ khɔ ̌ɔŋ ai/oo
ความเร็วการตอบสนองของ I/O
sә́әpwә̂ә ai/oo
เซิรฟเวอร I/O
sa ̌nyaan ai/oo
สัญญาณ I/O
camnuan cùt ai/oo thîi cháiŋaan
จํานวนจุด I/O ทีใชงาน
camnuan cùt khɔ ̌ɔŋ ai/oo
จํานวนจุดของ I/O
ma ̌ailêek ai/oo
หมายเลข I/O
kaan kracaai ai/oo
การกระจาย I/O
riiphréet ai/oo
รีเฟรช I/O
kaan namsòŋ ai/oo
การนําสง I/O
kaan kamnòt ai/oo
การกําหนด I/O
khɔ ̂ɔkhwaam wan
ขอความ I
kaan damnәәnkaan wan
การดําเนินการ I
ráhàt cee-ee-en
รหัส JAN
ráhàt cee-ai-éet
รหัส JIS
kaan thamŋaan bɛ ̀ɛp cee-oo-cii
การทํางานแบบ JOG
khwaamrew cee-oo-cii
ความเร็ว JOG
chàak yɯ ́t tua ɛɛw
ฉากยึดตัว L
ráhàt em
รหัส M
banthɯ ́k pai yaŋ phii-ɛɛw-sii
บันทึกไปยัง PLC
kaan wínítchǎai kaan thamŋaan khɔ ̌ɔŋ phii-ɛɛw-sii
การวินิจฉัยการทํางานของ PLC
àancàak phii-ɛɛw-sii
อานจาก PLC
kaan rêŋkhwaamrew / lótkhwaamrew pen rûupsoŋ éet
การเรงความเร็ว/ลดความเร็วเปนรูปทรง S
àttraasùan rûupsoŋ éet
อัตราสวนรูปทรง S
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ bɛ ̀ɛp sa ̌am thaaŋ tuatii
การเชือมตอแบบสามทางตัวที
áak
อารค

I/O割付 I/O assignment

Iステートメント I statement

S字加減速 S-pattern acceleration/deceleration

S字比率 S-pattern ratio

PC診断 PLC diagnostics

PC読出 Read from PLC

アーク arc

T分岐接続 T-branch connection
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I動作 I action

JANコード JAN code

JISコード JIS code

JOG運転 JOG operation

JOG速度 JOG speed

L字金具 L-bracket

Mコード M code

PC書込 Write to PLC

DOS/Vパソコン IBM-PC/AT-compatible personal computer

Dサブ9ピン D-sub 9-pin

D種接地 D-type grounding

I/Oアドレス I/O address

I/O応答時間 I/O response time

I/O応答速度 I/O response speed

I/Oサーバ I/O server

I/O信号 I/O signal

I/O占有点数 number of occupied I/O points

I/O点数 number of I/O points

I/O番号 I/O number

I/O分散 I/O distribution

I/Oリフレッシュ I/O refresh

I/O渡し I/O delivery
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日本語 英語 タイ語
tuapɔ ̂ŋkan áak

ตัวปองกันอารค
rii-lee phrɔ ́ɔm dûai tuapɔ ̂ŋkan áak
รีเรยพรอมดวยตัวปองกันอารค
kaan plɔ ̀i krasɛ ̌ɛ faifáa áak
การปลอยกระแสไฟอารค
sa ̌ai din
สายดิน
sa ̌ai kraaw
สายกราวด
thәәminɔ ̂n sa ̌ai din
เทอรมินอลสายดิน
khɛ ̌ɛn
แขน
kaan hûm chanu ̌an
การหุมฉนวน
chanu ̌an
ฉนวน
loohà ̀ sa ̌ŋkasǐi phasǒm
โลหะสังกะสีผสม
wâaŋ/cháiŋaan/sa ̌mrɔɔŋwái
วาง/ใชงาน/สํารองไว
rɛɛŋ ròot taam nɛɛw kɛɛn
แรงโหลดตามแนวแกน
tua sàso ̌m
ตัวสะสม
bɔriween wâaŋplàaw
บริเวณวางเปลา
kaan damnәәnkaan
การดําเนินการ
kaan khâwthɯ ̌ŋ
การเขาถึง
woŋcɔɔn kaan khâwthɯ ̌ŋ
วงจรการเขาถึง
amnâat kaan khâwthɯ ̌ŋ sì tkaan khâwthɯ ̌ŋ
อํานาจการเขาถึง สิทธิการเขาถึง
kaan khâwthɯ ̌ŋ satha ̌an-nii saléep
การเขาถึงสถานีสเลฟ
woŋrɔ ̂ɔp kaan khâwthɯ ̌ŋ
วงรอบการเขาถึง
sawít kaan khâwthɯ ̌ŋ
สวิตชการเขาถึง
chûaŋ kaan khâwthɯ ̌ŋ
ชวงการเขาถึง
mòot̀ kaan khâwthɯ ̌ŋ
โหมดการเขาถึง
tua sàŋ rә̂әm kaan thamŋaan
ตัวสังเริมการทํางาน
mét-thrìk kaan damnәәnkaan
แมทริกซการดําเนินการ
àkhrin
อะคริล
àkhrilìk reesîn
อะคริลิคเรซิน
káat chûai
กาซชวย
ee-éet-sii thuu
ASCII
ráhàt ee-éet-sii thuu
รหัส ASCII

アキュームレータ accumulator

空き領域 Empty Area

アキ empty/vacant/reserved

アキシャル荷重 axial load

アイソレーター isolator

亜鉛ダイキャスト zinc die-cast

アーム arm

アイソレーション isolation

アース線 grounding cable

アース端子 earth terminal

アクチュエータ actuators

アークバリヤ arc barrier

アークバリヤ付き形リレー relay with arc barrier

アーク放電 arc discharge

アース earth

access switch

アクセス範囲 access range

アクセスモード access mode
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アクセス回路 access circuit

アクセス権 access authority, access right

アクセス子局 access slave station

アクセスサイクル access cycle

アクセススイッチ

アスキーコード ASCII code

アスキー ASCII

アクティブマトリックス active matrix

アクリル acryl

アクリル樹脂 acrylic resin

アシストガス assist gas

アクション action

アクセス access
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日本語 英語 タイ語
phim khamsàŋ ráhàt ee-éet-sii thuu

พิมพคําสั่งรหัส ASCII
phim ee-éet-sii thuu
พิมพ ASCII
kaan plɛɛŋ ee-éet-sii thuu
การแปลง ASCII
khamsàŋ ee-éet-sii thuu
คําสัง ASCII
àksɔ ̌ɔn ee-éet-sii thuu
อักษร ASCII
sìŋ thîi hâi maa dûai
สิงทีใหมาดวย
tua plɛɛŋ
ตัวแปลง
sakruu yɯ ́t tua plɛɛŋ
สกรูยึดตัวแปลง
chàak yɯ ́t moodun tua plɛɛŋ
ฉากยึดโมดูลตัวแปลง
sakruu yɯ ́t moodun tua plɛɛŋ
สกรูยึดโมดูลตัวแปลง
kaan khûapkhum kaan rót rɛɛŋ sànsathɯan bɛ ̀ɛp prayúk
การควบคุมการลดแรงสันสะเทือนแบบประยุกต
mòot̀ kaan pràp bɛ̀ɛp prayúk (tua krɔɔŋ bɛ̀ɛp prayúk thuu)
โหมดการปรับแบบประยุกต (ตัวกรองแบบประยุกต II)
phɛ ̀n
แผน
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ dûai rɛɛŋdan
การเชือมดวยแรงดัน
khrɯ ̂aŋmɯɯ ai-dii-sii
เครืองมือ IDC
khɔnnéktә̂ә bɛ ̀ɛp mâimii chanu ̌an
คอนเนคเตอรแบบไมมีฉนวน
plák bɛ ̀ɛp mâitɔ ̂ŋ bàtkrii
ปลักแบบไมตองบัดกรี
adɛ ́ptә̂ә blɔ ́k thәәminɔ ̂n
อะแดปเตอรบล็อกเทอรมินอล IDC
kaan bìip khâw dûaikan
การบีบเขาดวยกัน
khrɯ ̂aŋmɯɯ bìip
เครืองมือบีบ
chanít kaanbìip
ชนิดการบีบ
khɔnnéktә̂ә chanít bìip
คอนเนคเตอรชนิดบีบ
thәәminɔ ̂n mâitɔ ̂ŋ bàtkrii
เทอรมินอลไมตองบัดกรี
âp-lòot
อัพโหลด
khwaamnǎa
ความหนา
mâatwát khwaamdan
มาตรวัดความดัน
sawít khwaamdan
สวิตชความดัน
tua khûapkhum khwaamdan
ตัวควบคุมความดัน
phɔ ̀ɔt khwaamdan
พอรทความดัน
kaan khûapkhum tamnɛ ̀ŋ kaan tìttɔ ̀ɔ
การควบคุมตําแหนงการติดตอ

圧接工具 IDC tool

圧接タイプコネクタ insulation displacement connector

圧力スイッチ pressure switch

圧力制御 pressure control

厚み thickness

圧力計 pressure gauge

あて止め制御 contact positioning control

圧力ポート pressure port

5

圧接タイププラグ solderless plug

圧接端子台アダプタ IDC terminal block adapter

圧着 crimping

圧着工具 crimping tool

圧着タイプ crimping type

圧着タイプコネクタ crimping type connector

圧着端子 solderless terminal

アップロード upload

アスキーコードプリント命令 print ASCII code instruction

アスキープリント ASCII print

アスキー変換 ASCII conversion

アスキー命令 ASCII instruction

アスキー文字 ASCII character

アタッチメント attachment

アダプタ adapter

アダプタ取付ネジ adapter mounting screw

アダプタユニット取付金具 adapter module mounting bracket

アダプタユニット取付ネジ adapter module mounting screw

アダプティブ制振制御 adaptive vibration suppression control

アダプティブチューニングモード(アダプティブフィルタⅡ) adaptive tuning mode (adaptive filter II)

厚板 plate

圧接 pressure welding
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wíthiikaan bɛ ̀ɛp maalǎŋ ɔ ̀ɔk kɔ ̀ɔn

วิธีการแบบมาหลังออกกอน [วิธีการ LIFO]
sùansә̌әm
สวนเสริม
rábòp sә̌әm
ระบบเสริม
krabuankaan prakɔ ̀ɔp lɛ ́ thótsɔ ̀ɔp
กระบวนการประกอบและทดสอบ
kaan rêŋkhwaamrew / lótkhwaamrew pen rûupbɛ̀ɛp éet khânsǔuŋ

การเรงความเร็ว/ลดความเร็วเปนรูปแบบ S ข้ันสูง
kaan khûapkhum wéktә̂әflák khân su ̌uŋ
การควบคุมเวคเตอรฟลักซขันสูง
kaan khûapkhum kaan rót rɛɛŋ sànsathɯan khân su ̌uŋ
การควบคุมการลดแรงสันสะเทือนขันสูง
ɛtdréet
แอดเดรส
ɛtdréet thíthaaŋ kaanlót
แอดเดรสทิศทางการลด
ɛtdréet thíthaaŋ kaanphә̂әm
แอดเดรสทิศทางการเพิม
ɛtdréet ma ̌aihèet
แอดเดรสหมายเหตุ
khɔmphiwtә̂ә bɛ ̀ɛp analɔ ̀k
คอมพิวเตอรแบบอะนาล็อก
analɔ ̀k
อะนาล็อก
aa-cii-bii analɔ ̀k
RGB อะนาล็อก
ai-sii analɔ ̀k
IC อะนาล็อก
mítә̂ә khwaamthìi bɛ ̀ɛp analɔ ̀k
มิเตอรความถีแบบอะนาล็อก
áwphút analɔ ̀k
เอาทพุทอะนาล็อก
chûaŋ áwphút analɔ ̀k thîi cháiŋaan
ชวงเอาทพุทอะนาล็อกทีใชงาน
sawít kaan tâŋkhâa áwphút analɔ ̀k
สวิตชการตังคาเอาทพุทอะนาล็อก
khâa áwphút analɔ ̀k
คาเอาทพุทอะนาล็อก
krasɛ ̌ɛfaifáá áwphút analɔ ̀k
กระแสไฟฟาเอาทพุทอะนาล็อก
chûaŋ áwphút analɔ ̀k
ชวงเอาทพุทอะนาล็อก
moodun áwphút analɔ ̀k
โมดูลเอาทพุทอะนาล็อก
khamsàŋ  analɔ ̀k
คําสังอะนาล็อก
sa ̌nyaan analɔ ̀k
สัญญาณอะนาล็อก
sa ̌aisa ̌nyaan analɔ ̀k
สายสัญญาณอะนาล็อก
tua khûapkhum analɔ ̀k
ตัวควบคุมอะนาล็อก
adɛ ́ptә̂ә plɛɛŋkaanyɛ ̂ɛk analɔ ̀k
อะแด็ปเตอรแปลงการแยกอะนาล็อก
khamsàŋ  khwaamrew analɔ ̀k
คําสังความเร็วอะนาล็อก
rɛɛŋdan faifáa khamsàŋ khwaamrew analɔ ̀k
แรงดันไฟฟาคําสังความเร็วอะนาล็อก

アナログ analog

アナログRGB analog RGB

アドレス表記 address notation

アナコン analogue computer

アドレス減少方向 address decreasing direction

アドレス増加方向 address increasing direction

アドバンスト制振制御 advanced vibration suppression control

アドレス address

アドバンストS字加減速 advanced S-pattern acceleration/deceleration

アドバンスト磁束ベクトル制御 advanced flux vector control

アナログ指令 analog command

後入先出法 last in, first out method [LIFO method]

アドオン add-on

アドオン方式 add-on system

後工程 assembly and testing process

analog output current

アナログ出力範囲 analog output range

アナログ出力ユニット analog output module
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アナログ出力 analog output

アナログ出力実行(/実用)範囲 practical analog output range

アナログ出力設定スイッチ analog output setting switch

アナログ出力値 analog output value

アナログ出力電流

アナログ速度指令電圧 analog speed command voltage

アナログ速度指令 analog speed command

アナログ信号 analog signal

アナログ信号線 analog signal line

アナログ制御 analog control

アナログ絶縁変換アダプタ analog isolation conversion adapter

アナログ集積回路 analog IC

アナログ周波数計 analog frequency meter
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moodun càpweelaa  analɔ ̀k

โมดูลตัวจับเวลาอะนาล็อก
khâa analɔ ̀k
คาอะนาล็อก
moodun tuaplɛɛŋ ráwàaŋ analɔ ̀k-dicitɔ ̂n
โมดูลตัวแปลงระหวางอะนาล็อก-ดิจิตอล
khɔ ̂̂ɔmuun analɔ ̀k
ขอมูลอะนาล็อก
áwphút rɛɛŋdan faifáa analɔ ̀k
เอาทพุทแรงดันไฟฟาอะนาล็อก
rɛɛŋdan faifáa khamsàŋ rɛɛŋbìt analɔ ̀k
แรงดันไฟฟาคําสังแรงบิดอะนาล็อก
camkàt rɛɛŋbìt analɔ ̀k
จํากัดแรงบิดอะนาล็อก
moodun ai/oo analɔ ̀k
โมดูล I/O อะนาล็อก
inphút analɔ ̀k
อินพุทอะนาล็อก
inphút analɔ ̀k phìtphlâat
อินพุทอะนาล็อกผิดพลาด
sawít kaan tâŋkhâa inphút analɔ ̀k
สวิตชการตังคาอินพุทอะนาล็อก
kaan lɯ ̂ak  inphút analɔ ̀k
การเลือกอินพุทอะนาล็อก
khâa  inphút analɔ ̀k
คาอินพุทอะนาล็อก
camnuancùt khɔ ̌ɔŋ inphút analɔ ̀k
จํานวนจุดของอินพุทอะนาล็อก
moodun  inphút analɔ ̀k
โมดูลอินพุทอะนาล็อก
chûaŋ  inphút analɔ ̀k
ชวงอินพุทอะนาล็อก
tua bɔ ̀ɔk satha ̌aná analɔ ̀k
ตัวบอกสถานะอะนาล็อก
moodun analɔ ̀k
โมดูลอะนาล็อก
tua bɔ ̀ɔk sa ̌nyaan
ตัวบอกสัญญาณ
trùatphóp tua bɔ ̀ɔk sa ̌nyaan
ตรวจพบตัวบอกสัญญาณ
camnuan  tua bɔ ̀ɔk sa ̌nyaan thîi trùatphóp
จํานวนตัวบอกสัญญาณทีตรวจพบ
ma ̌ailêek tua bɔ ̀ɔk sa ̌nyaan thîi trùatphóp
หมายเลขตัวบอกสัญญาณทีตรวจพบ
trùatsɔ ̀ɔp tua bɔ ̀ɔk sa ̌nyaan
ตรวจสอบตัวบอกสัญญาณ
tamnɛ ̀ŋ thîthùuktɔ ̂ŋ
ตําแหนงทีถูกตอง
tua thɔ ̀ɔt ráhàt thîthùuktɔ ̂ŋ
ตัวถอดรหัสทีถูกตอง
tua thɔ ̀ɔt ráhàt thîthùuktɔ ̂ŋ
ตัวถอดรหัสทีถูกตอง
tua thɔ ̀ɔt ráhàt bɛɛ ̀̀p siŋkhroo thîthùuktɔ ̂ŋ
ตัวถอดรหัสแบบซิงโครทีถูกตอง
wíthiikaan thîthùuktɔ ̂ŋ
วิธีการทีถูกตอง
kaan chái námmanlɔ ̀ɔlɯ ̂ɯn
การใชนํามันหลอลืน
rɔ ̂ŋ námman
รองนํามัน

アナログ入力ユニット analog input module

アナログ入力レンジ analog input range

アブソリュート同期エンコーダ Absolute synchronous encoder

アブソリュート方式 absolute method

アブソリュートエンコーダ absolute encoder

アブソリュート検出器 absolute encoder

油溝 oil groove

油潤滑 oil lubrication
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アナログ表示計 analog indicator

アナログユニット analog module

アナンシェータ annunciator

アナンシェータ検出 annunciator detection

アナンシェータ検出個数 number of annunciator detection

アナンシェータ検出番号 annunciator detection number

アナンシェータチェック annunciator check

アブソリュート位置決め absolute positioning

アナログタイマユニット analog timer module

アナログ値 analog value

アナログディジタル変換ユニット analog-digital converter module

アナログデータ analog data

アナログ電圧出力 analog voltage output

アナログトルク指令電圧 analog torque command voltage

アナログトルク制限 analog torque limit

アナログ入出力ユニット analog I/O module

アナログ入力 analog input

アナログ入力異常 analog input error

アナログ入力設定スイッチ analog input setting switch

アナログ入力選択 analog input selection

アナログ入力値 analog input value

アナログ入力点数 number of analog input points
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námman chúpkhɛ ̌ŋ

น้ํามันชุบแข็ง
kaan cháiŋaan
การใชงาน
prookrɛm kaan cháiŋaan
โปรแกรมการใชงาน
chanít khɔ ̌ɔŋ kaan khûapkhum khwaam phìtphlâat
ชนิดของการควบคุมความผิดพลาด
sa ̌nyaantɯan
สัญญาณเตือน
yók-lә̂әk sa ̌nyaantɯan
ยกเลิกสัญญาณเตือน
pìt kaan trùatcàp sa ̌nyaantɯan
ปดการตรวจจับสัญญาณเตือน
ráhàt sa ̌nyaantɯan
รหัสสัญญาณเตือน
raaikaan ráhàt sa ̌nyaantɯan
รายการรหัสสัญญาณเตือน
áwphút sa ̌nyaantɯan
เอาทพุทสัญญาณเตือน
khɔ ̂ɔmuun kamkàp sǎnyaantɯan
ขอมูลกํากับสัญญาณเตือน
pә̀әt kaan thamŋaan ráhàt sa ̌nyaantɯan
เปดการทํางานสัญญาณเตือน
kaan cɛ ̂ɛŋtɯan sa ̌nyaantɯan
การแจงเตือนสัญญาณเตือน
yùt sa ̌nyaantɯan
หยุดสัญญาณเตือน
nɯ ́ahaa khɔ ̌ɔŋ khɔ ̂ɔmuun kamkàp
เนือหาของขอมูลกํากับ
sadɛɛŋ sa ̌nyaantɯan
แสดงสัญญาณเตือน
tua sâaŋ sa ̌nyaantɯan
ตัวสรางสัญญาณเตือน
fâwduu sa ̌nyaantɯan
เฝาดูสัญญาณเตือน
duaŋfai sa ̌nyaantɯan
ดวงไฟสัญญาณเตือน
prawàt sa ̌nyaantɯan
ประวัติสัญญาณเตือน
kaan tàtyàap
การตัดหยาบ
káat aakɔ ̂ɔn
กาซอารกอน
tua kèppracùfaifáa aluuminîam
ตัวเก็บประจุไฟฟาอลูมิเนียม
aluuminîam
อลูมิเนียม
krɔ ̀ɔp aluuminîam
กรอบอลูมิเนียม
tɔ ̌ɔn kaantìttâŋ
ถอนการติดตัง
cùt yɯ ́t
จุดยึด
̀kaan plìan khɔ ̂ɔmuun hâipen ráhàt
การเปลียนขอมูลใหเปนรหัส
sa ̌nyaan tɔ ̀ɔpklàp
สัญญาณตอบกลับ
ráhàt phàan
รหัสผาน

アラーム通知 alarm notification

アラーム停止 alarm stop

アラームタグ alarm tag

アラーム中 alarm activated

アラームコード一覧 alarm code list

アラーム出力 alarm output

アラーム検出禁止 disable alarm detection

アラームコード alarm code

アラーム alarm

アラームクリア alarm clear

アルミニウム aluminum

油焼入れ oil quenching

アプリケーション application

アプリケーションプログラム application program

誤り制御方式 error control type

rough cutting

アルゴンガス argon gas

アルミ電解コンデンサ aluminum electrolytic capacitor
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アラームプロバイダ alarm provider

アラームモニタ alarm monitor

アラームランプ alarm lamp

アラーム履歴 alarm history

粗削り

暗証番号 password

アンサーバック信号 answerback signal

アルミフレーム aluminum frame

アンインストール uninstallation

アンカー anchor

暗号化 enciphering

アラーム内容 tag contents

アラーム表示 alarm display
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faai khwaam plɔ ̀ɔtphai sii-éet-phii

ไฟลความปลอดภัย CSP
woŋcɔɔn ráksa ̌a khwaam plɔ ̀ɔtphai
วงจรรักษาความปลอดภัย
mâat-tathǎan khwaam plɔ ̀ɔtphai
มาตรฐานความปลอดภัย
khrɯ ̂aŋmɯɯ ráksa ̌a khwaam plɔ ̀ɔtphai
เครืองมือรักษาความปลอดภัย
kaan trùatsɔ ̀ɔp dâan khwaam plɔ ̀ɔtphai
การตรวจสอบดานความปลอดภัย
satha ̌anthîi kèp phɯ ̂a khwaam plɔ ̀ɔtphai
สถานทีเก็บเพือความปลอดภัย
kaan thópthuan dâan khwaam plɔ ̀ɔtphai
การทบทวนดานความปลอดภัย
tua chíiwát khwaam plɔ ̀ɔtphai
ตัวชีวัดความปลอดภัย
pratuu níráphai
ประตูนิรภัย
kaan ráprɔɔŋ dâan khwaam plɔ ̀ɔtphai
การรับรองดานความปลอดภัย
kaan blɔ ́k faŋchân níráphai
การบล็อกฟงกชันนิรภัย
brèek níráphai
เบรกนิรภัย
satha ̌an-nii ùppakɔɔn khwaam plɔ ̀ɔtphai ráyáklai
สถานีอุปกรณความปลอดภัยระยะไกล
moodun riilee ráksa ̌a khwaam plɔ ̀ɔtphai
โมดูลรีเลยรักษาความปลอดภัย
tàmkwàa pâwma ̌ai
ตํากวาเปาหมาย
kaan lǎi cháakәәnpai
การไหลชาเกินไป
lɛ ̀ŋphalaŋŋaan thîimii sathǐanraphâap
แหลงพลังงานทีมีเสถียรภาพ
lɛ ́
และ
ee-en-bii
ANB
rɛɛŋbìt mâiso ̌mdun
แรงบิดไมสมดุล
woŋcɔɔn khaya ̌ai
วงจรขยาย
ampɛɛ

แอมแปร
plòtlɔ ́k
ปลดล็อค
satha ̌aná kaan plòtlɔ ́k
สถานะการปลดล็อค
kamlaŋ damnɲәәnkaan plòtlɔ ́k
กําลังดําเนินการปลดล็อค
iithәәnèt
อีเธอรเน็ต
kaan wátphǒn krasɛ ̌ɛfaifáa i-ɔ ̂n
การวัดผลกระแสไฟฟาอิออน
wíthiikaan sâaŋ i-ɔ ̂n
วิธีการสรางอิออน
khwaam sǒmdun i-ɔ ̂n
ความสมดุลยอิออน
áwphút sa ̌nyaantɯan i-ɔ ̂n
เอาทพุทสัญญาณเตือนระดับอิออน

アンダーシュート undershoot

アンダーフロー underflow

イオン電流測定 ion current measurement

イオン発生方式 ion generation method

アンロック処理 unlock processing

イーサネット Ethernet

イオンレベル警報出力 ion level alarm output

イオンバランス ion balance
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安定化電源 stabilized power source

アンド and

アンドブロック(ANB) ANB

アンバランストルク unbalanced torque

アンプ amplifier

アンペア ampere

アンロック unlock

アンロック状態 unlocked status

安全CSPファイル safety CSP file

安全回路 safety circuit

安全規格 safety standards

安全機構 safety mechanism

安全検査 safety inspection

安全在庫 safety inventory

安全審査 safety review

安全対策 safety measures

安全扉 safety door

安全認証 safety approval

安全ファンクションブロック safety function block

安全ブレーキ safety brake

安全リモートデバイス局 safety remote device station

安全リレーユニット safety relay module
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kaan sòŋphàan

การสงผาน
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ khrɯakhàai rûam
การเชือมตอเครือขายรวม
sênthâaŋ khrɯakhàai rûam
เสนทางเครือขายรวม
khwaam phìtphlâat
ความผิดพลาด
kaan tɔ ̀ɔpsanɔ ̌ɔŋ mâi pàkkatì
การตอบสนองไมปกติ
bɔɔriween thîi phìtphlâat
บริเวณทีผิดพลาด
kaan trùatha ̌a khwaam phìtphlâat
การตรวจหาความผิดพลาด
áwphút khwaam phìtphlâat
เอาทพุทความผิดพลาด
satha ̌aná khwaam phìtphlâat
สถานะความผิดพลาด
kaan pramuanphǒn khwaam phìtphlâat
การประมวลผลความผิดพลาด
kaan thamŋaan phìtphlâat
การทํางานผิดพลาด
raai-la-ìat khwaam phìtphlâat
รายละเอียดความผิดพลาด
mum féet
มุมเฟส
tua trùat-ha ̌a féet
ตัวตรวจหาเฟส
thәәminɔ ̂n kaan trùat-ha ̌a féet
เทอรมินอลการตรวจหาเฟส
khûapkhum féet (wíthiikaan)
ควบคุมเฟส (วิธีการ)
kaan chótchәәi féet
การชดเชยเฟส
khwaamkwâaŋ bɔ ̀ɔt
ความกวางบอรด
kaan trùatphóp tamnɛ ̀ŋ phìtphlâat
การตรวจพบตําแหนงผิดพลาด
càt hâi troŋ tamnɛ ̀ŋ
จัดใหตรงตําแหนง
kaan kamnòt tamnɛ ̀ŋ
การกําหนดตําแหนง
kaan kamnòt chûaŋ tamnɛ ̀ŋ
การกําหนดชวงตําแหนง
kaan trùatha ̌a tamnɛ ̀ŋ
การตรวจหาตําแหนง
tua trùatha ̌a tamnɛ ̀ŋ
ตัวตรวจหาตําแหนง
tamnɛ ̀ŋ phìtphlâat
ตําแหนงผิดพลาด
tua khûapkhum tamnɛ ̀ŋ
ตัวควบคุมตําแหนง
yùt chûakhraaw
หยุดชัวคราว
khamsàŋ tamnɛ ̀ŋ
คําสังตําแหนง
khɯ ̂anya ́ai
เคลือนยาย
khûapkhum tamnɛ ̀ŋ
ควบคุมตําแหนง

位相角 phase angle

位相検出器 phase detector

異常動作 faulty operation

異常内容 error definition

異常状態 error status

異常処理 error processing

異常検出 error detection

異常出力 error output

異常応答 abnormal response

異常箇所 faulty area

位置検出器 position detector

移行 transition

異種ネットワーク接続 coexistence network connection

異種ネットワーク通信経路 co-existence network route

異常 error

positioning

位置ゲイン position gain

位置検出 position detection
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位相補正 Phase compensation

板幅 board width

位置誤り検出 position error detection

位置合わせ align to position

位置決め

位置制御 position control

位置ずれ shift

位置誤差 position error

位置コントローラ position controller

一時停止 pause

位置指令 position command

位相検出端子 phase detection terminal

位相制御式 phase control (method)

FA用語辞典
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weelaa kaan tâŋlkhâa tamnɛ ̀ŋ

เวลาการตั้งคาตําแหนง
khûapkhum kaan tìttaam tamnɛ ̀ŋ
ควบคุมการติดตามตําแหนง
phan tamnɛ ̀ŋ
พัลสตําแหนง
pho ̌nláp kaan kamnòt tamnɛ ̀ŋ
ผลลัพธการกําหนดตําแหนง
khwaam khlâatkhɯ ̂an khɔ ̌ɔŋ tamnɛ ̀ŋ
ความคลาดเคลือนของตําแหนง
kaan pràp tamnɛ ̀ŋ
การปรับตําแหนง
raaikaan
รายการ
woŋ rɔ ̂ɔp tamnɛ ̀ŋ
วงรอบตําแหนง
kamnòt chûaŋ woŋ rɔ ̂ɔp tamnɛ ̀ŋ
กําหนดชวงวงรอบตําแหนง
troŋkan
ตรงกัน
kaan trùatha ̌a raaikaan thîi troŋkan
การตรวจหารายการทีตรงกัน
áwphút thîi troŋkan
เอาทพุททีตรงกัน
moodun máatsatә̂ә sii-sii-líŋ mâattatha ̌an
โมดูลมาสเตอร CC-Link มาตรฐาน
sa ̌aisa ̌nyaan rûam thûapai
สายสัญญาณรวมทัวไป
khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́ thu ̂apai
ขอมูลจําเพาะทัวไป
moodun ai/oo ráyáklai mâattathǎan
โมดูล I/O ระยะไกลมาตรฐาน
kaan khlɯ ̂ɯnthîi
การเคลือนที
khwaamchɯ ̀ai
ความเฉือย
kaan rә̂әmtôn
การเริมตน
krabuankaan rә̂әmtôn
กระบวนการเริมตน
kaan sɯ ̀ɯsa ̌an rә̂әmtôn
การสือสารเริมตน
krabuankaan rә̂әmtôn
กระบวนการเริมตน
rә̂әm kaan rә̂әmtôn
เริมการเริมตน
mòot kaan rә̂әmtôn
โหมดเริมการเริมตน
kaan pramuanphǒn khɔ ̂ɔmuunrә̂әmtôn sètsîn
การประมวลผลขอมูลเริมตนเสร็จสิน
pә̀әtchái ŋaansawít
เปดใชงานสวิตช
kaan cɛ ̂ɛŋtɯan hèetkaan
การแจงเตือนเหตุการณ
ŋɯ ̂ankha ̌i kaanrә̂әm hèetkaan
เงือนไขการเริมเหตุการณ
kaan thótsɔ ̀ɔp kaanpɔ ̂ŋkan
การทดสอบการปองกัน
sensә̂ә phâap
เซ็นเซอรภาพ

一般仕様 general specifications

一般リモートI/Oユニット standard remote I/O module

イベント通知 event notification

イベント発行条件 event issuance condition

イニシャルデータ処理完了 Initial data processing complete

イネーブルスウィッチ enable switch

イメージセンサ image sensor

イミュニティ試験 immunity test
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移動量 travel

イナーシャ inertia

イニシャライズ中 Initializing

イニシャライズ手順 initialization procedure

イニシャル交信 initial communication

イニシャル処理 initial processing

イニシャルスタート initial start

イニシャルスタートモード initial start mode

位置整定時間 position setting time

位置追従制御 Position follow-up control

位置パルス position pulse

位置フィードバック positioning feedback

位置偏差 position deviation

位置補正 position adjustment

一覧 list

位置ループ position loop

位置ループゲイン position loop gain

一致 Match

一致検出 Match detection

一致出力 match output

一般CC-Linkマスターユニット standard CC-Link master module

一般公衆回線 general public line

FA用語辞典
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faai phâap

ไฟลภาพ
rɛɛŋdan faifáa thîichái
แรงดันไฟฟาทีใช
kaan kamnòt tamnɛ ̀ŋ bɛ ̀ɛp phә̂әmkhɯ ̂n
การกําหนดตําแหนงแบบเพิมขึน
tua khâwráhàt bɛ ̀ɛp phә̂әmkhɯ ̂n
ตัวเขารหัสแบบเพิมขึน
sa ̌ai khâwráhàt bɛ ̀ɛp phә̂әmkhɯ ̂n
สายเขารหัสแบบเพิมขึน
rábòp kaan phә̂әmkhɯ ̂n
ระบบการเพิมขึน
tua khâwráhàt bɛ ̀ɛp siŋkhroo bɛ ̀ɛp phә̂әmkhɯ ̂n
ตัวเขารหัสแบบซิงโครแบบเพิมขึน
wíthiikaan phә̂әm
วิธีการเพิม
kaan phә̂әm
การเพิม
wíthiikaan phә̂әm
วิธีการเพิม
phim
พิมพ
khrɯ ̂aŋma ̌ai
เครืองหมาย
tìttâŋ
ติดตัง
krabuankaan tìttâŋ
กระบวนการติดตัง
intәәnèt
อินเตอรเน็ต
phûuhâibɔɔrikaan intәәnèt
ผูใหบริการอินเตอรเน็ต
bɔɔrikaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ intәәnèt
บริการเชือมตออินเตอรเน็ต
intәәféet
อินเทอรเฟซ
kaan sakɛɛn bɛ ̀ɛp khwâi
การสแกนแบบไขว
tua nam krasɛ ̌ɛfaifáa
ตัวนํากระแสไฟฟา
tua nìawnam
ตัวเหนียวนํา
hɔ ̂ŋ sa-àat sa ̌mràp ùtsǎahàkam
หองสะอาดสําหรับอุตสาหกรรม
bɔ ̀ɔt intәәféet
บอรดอินเทอรเฟซ
moodun intәәféet
โมดูลอินเทอรเฟซ
kaan hâi khwaammǎai beesìk
การใหความหมาย BASIC
tua phramaankhâa nai chûaŋ
ตัวประมาณคาในชวง
intәәlɔ ́k
อินเตอรล็อค
woŋcɔɔn intәәlɔ ́k
วงจรอินเตอรล็อค
ŋɯ ̂ankha ̌i kaan intәәlɔ ́k
เงือนไขการอินเตอรล็อค
sa ̌nyaan kaan intәәlɔ ́k
สัญญาณการอินเตอรล็อค

インストール install

インストール手順 installation procedure

印刷 print

印字 mark

インクリメント increment

インクリメント方式 increment method

インクリメンタル同期エンコーダ incremental synchronous encoder

インクリメンタル方式 incremental method

インクリメンタル検出器ケーブル incremental encoder cable

インクリメンタルシステム incremental system

インタフェースユニット interface module

イメージファイル image file

印加電圧 applied voltage

インクリメンタル位置決め incremental positioning

インクリメンタルエンコーダ incremental encoder

inductance

インダストリアルクリーンルーム industrial clean room

インタフェースボード interface board
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インターネット接続サービス internet connection service

インターフェース interface

インターレース走査 interlaced scanning

インダクタ inductor

インダクタンス

インタロック信号 interlock signal

インタロック条件 interlock condition

インタプリタ形BASIC interpretive BASIC

インタポレータ interpolator

インタロック interlock

インタロック回路 interlock circuit

インターネット internet

インターネットサービスプロバイダ internet service provider

FA用語辞典
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ùppakɔɔn intәәlɔ ́k

อุปกรณอินเตอรล็อค
kaan khlɯ ̂anthîi léknɔ ́i
การเคลือนทีเล็กนอย
ráyá kaan khlɯ ̂anthîi léknɔ ́i
ระยะการเคลือนทีเล็กนอย
kaan damnәәnkaan khlɯ ̂anthîi léknɔ ́i
การดําเนินการเคลือนทีเล็กนอย
dàtchanii
ดัชนี
kaan pràptɛ ̀ŋ dàtchanii
การปรับแตงดัชนี
taaraaŋ kaan pràptɛ ̀ŋ dàtchanii
ตารางการปรับแตงดัชนี
ùppakɔɔn kaan càt-tham dàtchanii
อุปกรณการจัดทําดัชนี
khɔ ̂ɔmuun dàtchanii
ขอมูลดัชนี
taaraaŋ dàtchanii
ตารางดัชนี
loŋthabian dàtchanii
ลงทะเบียนดัชนี
khɔɔlâm dàtchanii
คอลัมนดัชนี
àtchariyá
อัจฉริยะ
sawít faŋchân àtchariyá
สวิตชฟงกชันอัจฉริยะ
moodun faŋchân àtchariyá
โมดูลฟงกชันอัจฉริยะ
moodun faŋchân àtchariyá phìtphlâat
โมดูลฟงกชันอัจฉริยะผิดพลาด
kaan kamnòt sênthaaŋ moodun faŋchân àtchariyá
การกําหนดเสนทางโมดูลฟงกชันอัจฉริยะ
sawít moodun faŋchân àtchariyá
สวิตชโมดูลฟงกชันอัจฉริยะ
khamsàŋ moodun faŋchân àtchariyá
คําสังโมดูลฟงกชันอัจฉริยะ
ùppakɔɔn moodun faŋchân àtchariyá
อุปกรณโมดูลฟงกชันอัจฉริยะ
phaaraamitә̂ә moodun faŋchân àtchariyá
พารามิเตอรโมดูลฟงกชันอัจฉริยะ
raaikaan phaaraamitә̂ә moodun faŋchân àtchariyá
รายการพารามิเตอรโมดูลฟงกชันอัจฉริยะ
kaan trùatsɔ ̀ɔp moodun faŋchân àtchariyá
การตรวจสอบโมดูลฟงกชันอัจฉริยะ
moodun kaan sɯ ̀ɯsa ̌an àtchariyá
โมดูลการสือสารอัจฉริยะ
satha ̌an-nii ùppakɔɔn àtchariyá
สถานีอุปกรณอัจฉริยะ
moodun ùppakɔɔn àtchariyá
โมดูลอปุกรณอัจฉริยะ
moodun àtchariyá
โมดูลอัจฉริยะ
lɯ ̂ak bá ́pfә̂ә àtchariyá
เลือกบัฟเฟอรอัจฉริยะ (คํา)
kaan rópkuan rábòp àtchariyá
การรบกวนระบบอัจฉริยะ
inwәәtә̂ә
อินเวอรเตอร

インテリジェント機能ユニット intelligent function module

インテリジェント機能ユニット異常 intelligent function module error

インテリジェントユニット intelligent module

インテリジェント用バッファ指定(ワード) Intelligent buffer select (word)

インテリジェントデバイス局 intelligent device station

インテリジェントデバイスユニット intelligent device module

インバータ inverter

インテリジェント割り込み intelligent interrupt
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インテリジェント機能ユニット経由 routing an intelligent function module

インテリジェント機能ユニットスイッチ intelligent function module switch

インテリジェント機能ユニット専用命令 intelligent function module dedicated instruction

インテリジェント機能ユニットデバイス intelligent function module device

インテリジェント機能ユニットパラメータ intelligent function module parameter

インテリジェント機能ユニットパラメータ一覧 Intelligent Function Module Parameter List

インテリジェント機能ユニットモニタ intelligent function module monitor

インテリジェントコミュニケーションユニット intelligent communication module

インタロック用デバイス interlock device

インチング Inching

インチング移動量 inching moving distance

インチング運転 inching operation

インデックス index

インデックス修飾 index modification

インデックス修飾テーブル index modification table

インデックス修飾デバイス indexing device

インデックス情報 index information

インデックステーブル index table

インデックスレジスタ index register

インデックス列 index column

インテリ Intelligent

インテリジェント機能スイッチ intelligent function switch
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pә̀әt cháiŋaan kaandamnәәnkaan inwәәtә̂ә

เปดใชงานการดําเนินการอินเวอรเตอร
sa ̌nyaan pә̀әt cháiŋaan kaandamnәәnkaan inwәәtә̂ә
สัญญาณเปดใชงานการดําเนินการอินเวอรเตอร
kaandamnәәnkaan inwәәtә̂ә phrɔ ́ɔm
การดําเนินการอินเวอรเตอรพรอม
inwәәtә̂ә thamŋaan
อินเวอรเตอรทํางาน
kaan tàt kaanthamŋaan mɯ ̂a inwәәtә̂ә thamŋaan nàk kәәn (unnahàphuum faifáa)

การตัดการทํางานเมื่ออินเวอรเตอรทํางานหนักเกิน (อุณหภูมิไฟฟา)

sɔ ́ɔpwɛɛ kaan pràpttâŋ inwәәtә̂ә
ซอฟตแวรการปรับแตงอินเวอรเตอร
sùan prakɔ ̀ɔp inwәәtә̂ә
สวนประกอบอินเวอรเตอร
moodun inwәәtә̂ә
โมดูลอินเวอรเตอร
kaan riisét inwәәtә̂ә
การรีเซ็ตอินเวอรเตอร
kaan tòkkrathɛ ̂ɛk
การตกกระแทก
prasìtthiphâap kaan tòkkrathɛ ̂ɛk
ประสิทธิภาพการตกกระแทก
lòot krathɛ ̂ɛk
โหลดกระแทก
tua rә̂әm kaan phlàkdan
ตัวเริมการผลักดัน
riilee kaan phlàkdan
รีเลยการผลักดัน
khwaam tâanthaan tɔ ̀ɔ faifáa krasɛ ̌ɛ salàp
ความตานทานตอไฟฟากระแสสลับ
tua plɛɛŋ khwaam tâanthaan tɔ ̀ɔ faifáa krasɛ ̌ɛ salàp
ตัวแปลงความตานทานตอไฟฟากระแสสลับ
namkhâw
นําเขา
tamnɛ ̀ŋkhâw
ตําแหนงเขา
weelaa kaan tɔ ̀ɔpsanɔ ̌ɔŋ tamnɛ ̀ŋkhâw
เวลาการตอบสนองตําแหนงเขา
sa ̌nyaan tamnɛ ̀ŋkhâw
สัญญาณตําแหนงเขา
chûaŋ tamnɛ ̀ŋkhâw
ชวงตําแหนงเขา
sa ̌aisa ̌nyaan khâw
สายสัญญาณเขา
rûupbɛ ̀ɛp tuachûai
รูปแบบตัวชวย
nâatàaŋ
หนาตาง
nâacɔɔ nâatàaŋ
หนาจอหนาตาง
ráyá weelaa kaan rɔɔ

ระยะเวลาการรอ
weefә̂ә
เวเฟอร
sa ̌ai kaan chɯ ̂am
สายการเชือม
kaan khûapkhum duulɛɛ
การควบคุมดูแล
weelaa kaan khûapkhum duulɛɛ
เวลาการควบคุมดูแล WDT

インパルス スタータ impulse starter

インパルス リレー impulse relay

インパクトドロップ性能 impact drop performance

インパクト負荷 impact load

インバータリセット inverter reset

インパクトドロップ impact drop

インバータ部 inverter part

インバータモジュール inverter module

インバータ過負荷遮断 (電子サーマル) inverter overload rejection (electronic thermal)

インバータセットアップソフトウェア inverter setup software

ウィンドウ window

インバータ運転許可 Enable inverter operation

インバータ運転許可信号 inverter operation enable signal

インバータ運転準備完了 inverter operation ready

インバータ運転中 inverter running

in-position range

インライン化 in line

ウィザード形式 wizard style
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インポート import

インポジション in-position

インポジション応答時間 in-position response time

インポジション信号 in-position signal

インポジション範囲

ウォッチドグタイマ watchdog timer, WDT

ウォッチドグ Watchdog

ウィンドウ画面 Window screen

ウェイト幅 wait band

ウエハ wafer

ウエルドライン weld line

インピーダンス impedance

インピーダンス変換器 impedance converter
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kaan trùatsɔ ̀ɔp wátsadù khǎakhâw

การตรวจสอบวัสดุขาเขา
proofaai baaŋ
โปรไฟลบาง
krasɛ ̌ɛfaifáa la ̌iwon
กระแสไฟฟาไหลวน
kaan su ̌unsǐa krasɛ ̌ɛfaifáa la ̌iwon
การสูญเสียกระแสไฟฟาไหลวน
yaaŋ yuuritheen
ยางยูรีเทน
kaan thamŋaan
การทํางาน
kaan thótsɔ ̀ɔp kaan thamŋaan
การทดสอบการทํางาน
sawít  triam kaan thamŋaan
สวิตชเตรียมการทํางาน
satha ̌aná kaan thamŋaan
สถานะการทํางาน
khwaamrew kaan khlɯ ̂anthîi
ความเร็วการเคลือนที
krabɔ ̀ɔk lom
กระบอกลม
niwmeetìk
นิวเมติก
khrɯ ̂aŋ pàwlom tham khwaam sa-àat
เครืองเปาลมทําความสะอาด
phɔ ̀ɔt chɯ ̂amtɔ ̀ɔ khrɯ ̂aŋ pàwlom tham khwaam sa-àat
พอรทเชือมตอลมเปาทําความสะอาด
tua krɔɔŋ aakàat
ตัวกรองอากาศ
mɛ ̂ɛlèk tha ̌awɔɔn
แมเหล็กถาวร
tua-àksɔ ̌ɔn rɯ ̌ɯ tualêek
ตัวอักษรหรือตัวเลข
aayú
อายุ
khrítsatân lěew
คริสตัลเหลว
cɔɔ ɛɛw-sii-dee
จอ LCD
sòŋ-ɔ ̀ɔk
สงออก
kaan sathɔ ́ɔn
การสะทอน
khɔ ̀ɔp
ขอบ
kaan nénkhɔ ̀ɔp
การเนนขอบ
kaan trùatha ̌a khɔ ̀ɔp
การตรวจหาขอบ
riilee khɔ ̀ɔp
รีเลยขอบ
kaan kàtkrɔ ̀n
การกัดกรอน
phûu kɛ ̂ɛkha ̌i
ผูแกไข
krɔ ̀ŋ kɛ ̂ɛkha ̌i
กลองแกไข
tua cà ̀aisɛ ̌ɛŋ
ตัวจายแสง

エアフィルタ air filter

永久磁石 permanent magnet

エッチング etching

エディタ editor

エッジ検出 edge detection

エッジリレー edge relay

エミッタ emitter

エディットボックス edit box
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英数字 alphanumeric character

エージング aging

液晶 liquid crystal

液晶モニタ LCD monitor

エクスポート export

エコー echo

エッジ edge

エッジ強調 edge enhancement

受入検査 inspection of in-coming materials

薄型 thin profile

渦電流 eddy current

渦電流損 eddy current loss

ウレタンゴム urethane rubber

運転 operating

運転試験 test of running

運転準備スイッチ operation preparation switch

運転状態 operating status

運転速度 moving speed

エア シリンダ air cylinder

エア式 pneumatic

エアシャワー air shower

エアパージ接続口 air purge connection port

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
tua lianbɛ ̀ɛb

ตัวเลียนแบบ
khwaam phìtphlâat
ความผิดพลาด
riisét khwaam phìtphlâat
รีเซ็ตความผิดพลาด
weelaa kaan pramuanphǒn kaan riisét khwaam phìtphlâat
เวลาการประมวลผลการรีเซ็ตความผิดพลาด
khamsàŋ yóklә̂әk khwaam phìtphlâat
คําสังยกเลิกความผิดพลาด
kaan lɯ ̂ak riisét khwaam phìtphlâat
การเลือกรีเซ็ตความผิดพลาด
meenuu kaan lɯ ̂ak riisét khwaam phìtphlâat
เมูนการเลือกรีเซ็ตความผิดพลาด
meenuu riisét khwaam phìtphlâat
เมนูรีเซ็ตความผิดพลาด
ùppakɔɔn kɛ ̂ɛkha ̌i khwaam phìtphlâat
อุปกรณแกไขความผิดพลาด
khɔ ̂ɔmuun khwaam phìtphlâat thûathûa pai
ขอมูลความผิดพลาดทัวๆ ไป
meenuu khɔ ̂ɔmuun khwaam phìtphlâat thûathûa pai
เมนูขอมูลความผิดพลาดทัวๆ ไป
kaan trùatha ̌a khwaam phìtphlâat
การตรวจหาความผิดพลาด
raaikaan thîi phìtphlâat
รายการทีผิดพลาด
raaikaan ráhàt khwaam phìtphlâat
รายการรหัสความผิดพลาด
khɔ ̂ɔmuun khwaam phìtphlâat tɛ ̀ɛlá raaikaan
ขอมูลความผิดพลาดแตละรายการ
meenuu khɔ ̂ɔmuun khwaam phìtphlâat tɛ ̀ɛlá raaikaan
เมนูขอมูลความผิดพลาดแตละรายการ
satha ̌aná khwaam phìtphlâat
สถานะความผิดพลาด
raai-la-ìat khwaam phìtphlâat
รายละเอียดความผิดพลาด
khɔ ̂ɔmuun khwaam phìtphlâat
ขอมูลความผิดพลาด
meenuu khɔ ̂ɔmuun khwaam phìtphlâat
เมนูขอมูลความผิดพลาด
trùatsɔ ̀ɔp khwaam phìtphlâat
ตรวจสอบความผิดพลาด
kɛɛn thîi kә̀әt khwaam phìtphlâat
แกนทีเกิดความผิดพลาด
weelaa thîi kә̀әt khwaam phìtphlâat
เวลาทีเกิดความผิดพลาด
kamlaŋ kә̀әt khwaam phìtphlâat
กําลังเกิดความผิดพลาด
kaan tàtsìn khwaam phìtphlâat
การตัดสินความผิดพลาด
sadɛɛŋ khwaam phìtphlâat
แสดงความผิดพลาด
khrɯ ̂aŋma ̌ai sadɛɛŋ khwaam phìtphlâat
เครืองหมายแสดงความผิดพลาด
kaan bɛ ̀ŋ chanít khwaam phìtphlâat
การแบงชนิดความผิดพลาด
satha ̌an-nii khwaam phìtphlâat cháimâidâai
สถานีความผิดพลาดใชไมได
khɔ ̂ɔkhwaam khwaam phìtphlâat
ขอความความผิดพลาด

エラー項目 error item

エラーコード一覧 error code list

エラー共通情報メニュー common error information menu

エラー検出 error detection

エラー完了デバイス error completion device

エラー共通情報 common error information

エラー解除選択メニュー error reset selection menu

エラー解除メニュー error reset menu

エラー解除指令 error cancel command

エラー解除選択 error reset selection

エラー発生中 error occurring

エミュレータ emulator

エラー error

エラー解除 error reset

エラー解除処理時間 error reset processing time

error check

エラー発生軸 Axis in which the error occurred

エラー発生時刻 error occurered time
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エラー状況 error status

エラー詳細 error details

エラー情報 error information

エラー情報メニュー error information menu

エラーチェック

エラーメッセージ error messages

エラー無効局 error invalid station

エラー判定 Error judgment

エラー表示 error display

エラーフラグ error flag

エラー分類 error classification

エラー個別情報 individual error information

エラー個別情報メニュー individual error information menu

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
yók-lә̂әk khwaam phìtphlâat

ยกเลิกความผิดพลาด
khamsàŋ yók-lә̂әk khwaam phìtphlâat
คําสังยกเลิกความผิดพลาด
sa ̌nyaan yók-lә̂әk khwaam phìtphlâat
สัญญาณยกเลิกความผิดพลาด
prawàt khwaam phìtphlâat
ประวัติความผิดพลาด
raaikaan khwaam phìtphlâat
รายการความผิดพลาด
meenuu raaikaan khwaam phìtphlâat
เมนูรายการความผิดพลาด
càttham banthɯ ́k khwaam phìtphlâat lâasùt̀̀
จัดทําบันทึกความผิดพลาดลาสุด
sadɛɛŋ banthɯ ́k khwaam phìtphlâat
แสดงบันทึกความผิดพลาด
meenuu banthɯ ́k khwaam phìtphlâat
เมนูบันทึกความผิดพลาด
fâwduu prawàt khwaam phìtphlâat
เฝาดูประวัติความผิดพลาด
phɯ ́ɯnthîi
พืนที
trùatsɔ ̀ɔp phɯ ́ɯnthîi
ตรวจสอบพืนที
oŋprakɔ ̀ɔp
องคประกอบ
klɔ ̀ŋ kaan tâŋkhâa ráyáklai
กลองการตังคาระยะไกล
kaan khûapkhum  ráyáklai
การควบคุมระยะไกล
tamnɛ ̀ŋ  ráyáklai
ตําแหนงระยะไกล
áak
อารค
tua khâw ráhàt
ตัวเขารหัส
khwaam lá-iàt tua khâw ráhàt
ความละเอียดตัวเขารหัส
khâw ráhàt
เขารหัส
kaan pramaankhâa chûaŋwoŋklom
การประมาณคาชวงวงกลม
kaan khamnuan
การคํานวณ
woŋcɔɔn kaan thamŋaan
วงจรการทํางาน
chûaŋ weelaa kaan thamŋaan
ชวงเวลาการทํางาน
kaan pramuanphǒn kaan thamŋaan
การประมวลผลการทํางาน
khrɯ ̂aŋmɯɯ wítsawákam
เครืองมือวิศวกรรม
enthanpîi
เอนทัลป
endîan
เอนเดียน
èekkarák
เอกลักษณ
ráhàt sînsùt
รหัสสินสุด

遠隔操作 remote control

遠隔地 remote location

エンタルピ enthalpy

エンディアン endian

演算処理 operation processing

エンジニアリングツール engineering tool

エンド コード end code

エンティティ entity
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円弧 arc

エンコーダ encoder

エンコーダ分解能 Encoder resolution

エンコード encode

円弧補間 circular interpolation

演算 calculation

演算回路 operation circuit

演算周期 operation period

エラーリセット error reset

エラーリセット指令 error reset command

エラーリセット信号 error reset signal

エラー履歴 error history

エラー履歴一覧 error list

エラー履歴一覧メニュー error list menu

エラー履歴 新アドレス Latest error log address

エラー履歴表示 error log display

エラー履歴メニュー error log menu

エラー履歴モニタ error history monitor

エリア area

エリアチェック area check

エレメント element

遠隔設定箱 remote setting box

FA用語辞典
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tua-àksɔ ̌ɔn sînsùt

ตัวอักษรสิ้นสุด
kamlaŋ pramuanphǒn kaan sînsùt
กําลังประมวลผลการสินสุด
kaan khûapkhum ráyáklai
การควบคุมระยะไกล
kaan salàk laai-nuun
การสลักลายนูน
salàk laai-nuun
สลักลายนูน
rûupbɛ ̀ɛp laai-nuun
รูปแบบลายนูน
tua krɔɔŋ námman
ตัวกรองนํามัน
la-ɔɔŋ námman
ละอองนํามัน
kaan wátphǒn nai pàtcuban
การวัดผลในปจจุบัน
híitthәәrisíit
ฮีสเทอรีซิส
tɔ ̀ɔpsanɔ ̌ɔŋ
ตอบสนอง
weelaa kaan tɔ ̀ɔpsanɔ ̌ɔŋ
เวลาการตอบสนอง
khɔ ̂ɔ kamnòt kaan tɔ ̀ɔpsanɔ ̌ɔŋ
ขอกําหนดการตอบสนอง
khwaam rápphìtchɔ ̂ɔp
ความรับผิดชอบ
khɔ ̂ɔwìaŋ lûuksùup
ขอเหวียงลูกสูบ
khwaamkhén
ความเคน
kaan pràp àttanomát
การปรับอัตโนมัติ
kaan tɔ ̀ɔpsanɔ ̌ɔŋ kaan pràp àttanomát
การตอบสนองการปรับอัตโนมัติ
mòot kaan pràp àttanomát
โหมดการปรับอัตโนมัติ
àttanomát
อัตโนมัติ
kaan thamhâi pen àttanomát
การทําใหเปนอัตโนมัติ
mò ̀ot àttanomát
โหมดอัตโนมัติ
kaan banthɯ ́k àttanomát
การบันทึกอัตโนมัติ
su ̌uŋkwàa pâwma ̌ai
สูงกวาเปาหมาย
kaan lǎirew kәәnpai
การไหลเร็วเกินไป
pràppruŋ mài
ปรับปรุงใหม
hàk-láaŋ
หักลาง
nâatàaŋ sɔ ́ɔnkan
หนาตางซอนกัน
sa ̌nyaantɯan kәәnchûaŋ
สัญญาณเตือนเกินชวง
thamŋaan nàk kәәnpai
ทํางานหนักเกินไป

応答指定 response specification

応答性 responsibility

応答 response

応答時間 response time

応急措置 emergent measures

応差距離 hysteresis

オイル フィルタ oil filter

オイルミスト oil mist

エンボス emboss

エンボス模様 embossment pattern

オーバーシュート overshoot

エンドキャップ end cap

エンド処理 end processing

遠方制御 remote control

エンボシング embossing

automation

オートモード auto mode

オートロギング auto logging
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オートチューニング auto tuning

オートチューニング応答性 auto tuning response

オートチューニングモード auto tuning mode

オートマチック automatic

オートメーション

オーバーロード overload

オーバーレンジ警告 range-over alarm

オーバーフロー overflow

オーバーホール overhaul

オーバーライド override

オーバーラップウィンドウ overlap window

往復カム reciprocating cam

応力 stress

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
su ̌uŋkwàa pâwma ̌ai

สูงกวาเปาหมาย
kaan chótchәәi camnuan thîi sǔuŋkwàa pâwma ̌ai
การชดเชยจํานวนทีสูงกวาเปาหมาย
weelaa dooi chalìa
เวลาโดยเฉลีย
chanít khɔ ̌ɔŋ rɛɛŋdanfaifáa kәәn
ชนิดของแรงดันไฟฟาเกิน
hàk-láaŋ
หักลาง
mâat wát kaan la ̌iwian khɔ ̌ɔŋ kia chanít woŋrii
มาตรวัดการไหลเวียนของเกียรชนิดวงรี
pә̀әt
เปด
kaan pә̀әt
การเปด
sa ̌nyaan kaan pә̀әt sètsîn
สัญญาณการเปดเสร็จสิน
khonléktә̂ә bɛ ̀ɛp pә̀әt
คอลเลคเตอรแบบเปด
woŋcɔɔn khonléktә̂ә bɛ ̀ɛp pә̀әt
วงจรคอลเลคเตอรแบบเปด
áwphút khonléktә̂ә bɛ ̀ɛp pә̀әt
เอาทพุทคอลเลคเตอรแบบเปด
chanít khonléktә̂ә bɛ ̀ɛp pә̀әt
ชนิดคอลเลคเตอรแบบเปด
rábòp khonléktә̂ә bɛ ̀ɛp pә̀әt
ระบบคอลเลคเตอรแบบเปด
thít-thaaŋ kaan pә̀әt
ทิศทางการเปด
kaan pramuanphǒn bɛ ̀ɛp pә̀әt
การประมวลผลแบบเปด
wíthii kaan pә̀әt
วิธีการเปด
mòot kaan pә̀әt
โหมดการเปด
sa ̌nyaan khɔ ̌ɔ kaan pә̀әt
สัญญาณขอการเปด
woŋrɔ ̂ɔp kaan pә̀әt
วงรอบการเปด
khûapkhum woŋrɔ ̂ɔp kaan pә̀әt
ควบคุมวงรอบการเปด
oom
โอหม
mâat wát khwaam tâânthaan krasɛ ̌ɛfaifáa
มาตรวัดความตานทานกระแสไฟฟา
kaan khûapkhum dûai dicitɔ ̂n tháŋmòt
การควบคุมดวยดิจิตอลทังหมด
kaan pɔ ̂ɔn
การปอน
khâa krasɛ ̌ɛfaifáa khɔ ̌ɔŋ kaan pɔ ̂ɔn
คากระแสไฟฟาของการปอน
salàk kliaw pràp kaan pɔ ̂ɔn
สลักเกลียวปรับการปอน
kaan àtkhɯ ̂nru ̂up
การอัดขึนรูป
sawít pùmkòt
สวิตชปุมกด
khûapkhum kaan kwɛ ̀̀ŋ
ควบคุมการแกวง

オープン指示 open direction

オープン処理 open processing

送りネジ feed adjustment bolt

押し出し extrudate

送り feed

送り現在値 current value of feed

オシレート制御 oscillation control

押ボタン スイッチ push-button switch
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オープン方式 open method

オープンモード open mode

オープン要求信号 open request signal

オープンループ open loop

オープンループ制御 open loop control

オーム ohm

オーム計 ohmmeter

オールディジタル制御 all digital control

オーバシュート overshoot

オーバシュート量補正 Overshoot amount compensation

オーバヘッド時間 overhead time

オーバボルテージカテゴリ overvoltage category

オーバライド override

オーバル歯車式流量計 oval gear type flow meter

オープン open

オープン化 opening

オープン完了信号 Open completion signal

オープンコレクタ open collector

オープンコレクタ回路 open-collector circuit

オープンコレクタ出力 open-collector output

オープンコレクタタイプ open-collector type

オープンコレクタ方式 open-collector system
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dâairápmɔ ̂ɔpsìt  sìt

ไดรับมอบสิทธิ์ สิทธิ์
monlaphít
มลพิษ
kaan ponpɯ ̂an
การปนเปอน
sanә̌ә
เสนอ
khɔmphiwtә̂ә sa ̌mnákŋaan
คอมพิวเตอรสํานักงาน
wát-thù, ɔ ́pce ̀k
วัตถุ, ออปเจ็กต
khamsàŋ ɔ ́pce ̀k
คําสังออปเจ็กต
ùppakɔɔn sә̌әm
อุปกรณเสริม, ตัวเลือก
talàp ùppakɔɔn sә̌әm nùaikhwaamcam éepphrɔm
ตลับอุปกรณเสริมหนวยความจํา EEPROM
ùppakɔɔn sә̌әm phìtphlâat
อุปกรณเสริมผิดพลาด
ùppakɔɔn sә̌әm bɔ ̀ɔt faŋchân
อุปกรณเสริมบอรดฟงกชัน
satha ̌aná thәәminɔ ̂n áwphút ùppakɔɔn sә̌әm
สถานะเทอรมินอลเอาทพุทอปุกรณเสริม
salɔ ́t ùppakɔɔn sә̌әm
สล็อตอปุกรณเสริม
satha ̌aná khɔ ̌ɔŋ ùppakɔɔn sә̌әm thәәminɔ ̂n inphút
สถานะของอุปกรณเสริมเทอรมินอลอินพุท
raaikaan ùppakɔɔn sә̌әm
รายการอุปกรณเสริม
ùppakɔɔn sә̌әm fa ̌apìt pɔ ̂ŋkan
อุปกรณเสริมฝาปดปองกัน
meenuu tualɯ ̂ak
เมนูตัวเลือก
ùppakɔɔn sә̌әm khɔnnéktә̂ә moodun
อุปกรณเสริมคอนเนคเตอรโมดูล
kaan yɯ ́aŋ
การเยือง
camnuan kaan tâŋkhâa kaan yɯ ́aŋ/kaan phә̂әm
จํานวนการตังคาการเยือง/การเพิม
satha ̌aná kaan tâŋkhâa kaan yɯ ́aŋ/kaan phә̂әm
สถานะการตังคาการเยือง/การเพิม
sa ̌nyaan kaan tâŋkhâa kaan yɯ ́aŋ/kaan phә̂әm
สัญญาณการตังคาการเยือง/การเพิม
khâa kaan yɯ ́aŋ/kaan phә̂әm
คาการเยือง/การเพิม
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ khâa kaan yɯ́aŋ/kaan phә̂әm thîi pràp
ขอมูลจําเพาะคาการเยือง/การเพิมทีปรับ
camnuan kaan tâŋkhâa kaan yɯ ́aŋ/kaan phә̂әm
จํานวนการตังคาการเยือง/การเพิม
khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́ kaan yɯ ́aŋ
ขอมูลจําเพาะการเยือง
satha ̌aná kaan tâŋkhâa kaan yɯ ́aŋ
สถานะการตังคาการเยือง
mò ̀ot kaan tâŋkhâa kaan yɯ ́aŋ
โหมดการตังคาการเยือง
khamkhɔ ̌ɔ kaan tâŋkhâa kaan yɯ ́aŋ
คําขอการตังคาการเยือง
khâa kaan yɯ ́aŋ
คาการเยือง

オプションスロット option slot

オプション入力端子状態 option input terminal status

オプション機能ボード option function board

オプション出力端子状態 option output terminal status

オプションEEPROMメモリカセット option EEPROM memory cassette

オプション異常 option error

オブジェクトスクリプト object script

オプション option

オフィス コンピュータ office computer

オブジェクト object

オフセット・ゲイン調整値指定 offset/gain adjusted value specification

お墨付き authorized, authorization

汚染 pollution

汚染物質 contaminants

オファー offer

offset/gain setting status

オフセット・ゲイン設定状態信号 offset/gain setting status signal

オフセット・ゲイン値 offset/gain value
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オプションメニュー option menu

オプションユニット接続コネクタ option module connector

オフセット offset

オフセット・ゲイン設定回数 offset/gain setting count

オフセット・ゲイン設定状態

オフセット値 offset value

オフセット設定要求 offset setting request

オフセットゲイン設定回数 Offset/gain setting count

オフセット指定 Offset specification

オフセット設定状態 offset setting status

オフセット設定モード offset setting mode

オプション品 optional item

オプション保護カバー option protective cover

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
weelaa nùaŋ kaan pìt

เวลาหนวงการปด
tua càpweelaa nùaŋ kaan pìt
ตัวจับเวลาหนวงการปด
rɛɛŋdanfaifáa mɯ ̂a pә̀әt
แรงดันไฟฟาเมือปด
ɔ ́ɔp-laai
ออฟไลน
kaan pràp àttanomát bɛ ̀ɛp ɔ ́ɔp-laai
การปรับอัตโนมัติแบบออฟไลน
sawít ɔ ́ɔp-laai
สวิตชออฟไลน
kaan thótsɔ ̀ɔp kaan ɔ ́ɔp-laai
การทดสอบการออฟไลน
phûudamnәәnkaan
ผูดําเนินการ
rábòp pàtibàtkaan (oo-éet)
ระบบปฏิบัติการ (OS)
khûumɯɯ kaan thamŋaan
คูมือการทํางาน
kaan chalìa kaan thùaŋnámnàk
การเฉลียการถวงนําหนัก
mɛ ̂ɛbɛ ̀ɛp
แมแบบ
kaan thamŋaan taam pâwmǎai
การทํางานตามเปาหมาย
kaan thamŋaan taam pâwmǎai sètsîn
การทํางานตามเปาหมายเสร็จสิน
khamsàŋ kamnòt pâwma ̌ai
คําสังกําหนดเปาหมาย
satha ̌aná kaan kamnòt pâwma ̌ai
สถานะการกําหนดเปาหมาย
kaan khûapkhum taam pâwmǎai
การควบคุมตามเปาหมาย
pâwma ̌ai phìtphlâat
เปาหมายผิดพลาด
chɔ ̂ŋpә̀әt lót rɛɛŋdan
ชองเปดลดแรงดัน
awaiyawá
อวัยวะ
kha ̌ai-sòŋ
ขายสง
rábòp rɛɛŋdansǐaŋ
ระบบแรงดันเสียง
tua khûu tɔ ̀ɔ sǐaŋ
ตัวคูตอเสียง
moodun áwphút sǐaŋ
โมดูลเอาทพุทเสียง
tua càpweelaa nùaŋ kaan pә̀әt
ตัวจับเวลาหนวงการเปด
kaan damnәәnkaan nùaŋ kaan pә̀әt
การดําเนินการหนวงการเปด
mɯ ̂a tɔ ̂ŋkaan
เมือตองการ
rɛɛŋdanfaifáa mɯ ̂a pә̀әt
แรงดันไฟฟาเมือเปด
mâat wát unnahàphuum
มาตรวัดอุณหถูมิ
sensә̂ә unnahàphuum
เซ็นเซอรอุณหภูมิ

オリエント指令 orientation command

オリエントステータス orient status

オンデマンド on-demand

オン電圧 on voltage

オンディレータイマ on-delay timer

オンディレー動作 on-delay operation

温度センサー temperature sensor

温度計 thermometer
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オリエント制御 orientation control

オリエントミス orientation fault

オリフィス orifice

オルガン organ

卸 wholesale

音圧レベル sound pressure level

音響カプラ sound coupler

音声出力ユニット sound output module

オフディレイ時間 off-delay time

オフディレータイマ off-delay timer

オフ電圧 off voltage

オフライン offline

オフラインオートチューニング offline auto tuning

オフラインスイッチ offline switch

オフラインテスト offline test

オペレータ operator

オペレーティングシステム(OS) Operating System (OS)

オペレーティングマニュアル operating manual

重み付き平均 weighting average

親局 master

オリエント運転 orientation operation

オリエント完了 orientation completed

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
thii-cii, tua khûapkhum unnahàphuum

TC, ตัวควบคุมอุณหภูมิ
moodun khûapkhum unnahàphuum
โมดูลควบคุมอุณหภูมิ
khunaláksanà unnahàphuum
คุณลักษณะอุณหภูมิ
khunaláksanà unnahàphuum
คุณลักษณะอุณหภูมิ
moodun inphút unnahàphuum
โมดูลอินพุทอุณหภูมิ
ɔɔn-laai
ออนไลน
kaan pràp kaan ɔɔn-laai dooi àttanomát
การปรับการออนไลนโดยอัตโนมัติ
kaan klàp sùu kaan ɔɔn-laai dooi àttanomát
การกลับสูการออนไลนโดยอัตโนมัติ
kaan damnәәnkaan ɔɔn-laai
การดําเนินการออนไลน
kaan thótsɔ ̀ɔp ɔɔn-laai
การทดสอบออนไลน
mòot  ɔɔn-laai
โหมดออนไลน
kaan trùatsɔ ̀ɔp  ɔɔn-laai
การตรวจสอบออนไลน
plìanplɛɛŋ moodun ɔɔn-laai
เปลียนแปลงโมดูลออนไลน
khәәsә̂ә
เคอรเซอร
tua àankáat
ตัวอานการด
kaan trùatsɔ ̀ɔp ùppakɔɔn pɔ ̂ŋkan
การตรวจสอบอุปกรณปองกัน
rɔɔitàt
รอยตัด
rûup-lák phaa-inɔ ̂ɔk
รูปลักษณภายนอก
kaan sathɔ ́ɔnklàp
การสะทอนกลับ
sênphàansu ̌unklaaŋ phaai-nɔ ̂ɔk
เสนผานศูนยกลางภายนอก
bɛ ̀ɛprâaŋ khrooŋsâaŋ
แบบรางโครงสราง
khanàat lɛ ́ mítì
ขนาดและมิติ
kaan kɛ ̀ bancu ̀phan
การแกะบรรจุภัณฑ
pramaan
ประมาณ
rә̂әm
เริม
láksanà bɛ ̀ɛp kamnòt eeŋ
ลักษณะแบบกําหนดเอง
khráŋ
ครัง
kaan sâaŋ phalaŋŋaan khɯ ̂nma ̀i
การสรางพลังงานขึนใหม
tualɯ ̂ak kaan sâaŋ phalaŋŋaan khɯ ̂nma ̀i
ตัวเลือกการสรางพลังงานขึนใหม
tuatâanthaan kaan sâaŋ phalaŋŋaan khɯ ̂nma ̀i
ตัวตานทางการสรางพลังงานขึนใหม

オンラインユニット交換 online module change

カーソル cursor

オンラインモード online mode

オンラインモニタ online monitor

オンライン操作 online operation

オンラインテスト online test

オンラインオートチューニング online auto tuning

オンライン自動復列 automatic online return

温度入力ユニット temperature input module

オンライン online

概算見積 estimate

温度調節器 TC, temperature controller

温度調節ユニット temperature control module

温度特性 temperature characteristics

温度特定 temperature characteristics

outline drawing

外形寸法 dimensions

開梱 unpacking
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カーフ kerf

外観 external appearance

回帰反射型 retro-reflective

外径 outer diameter

外形図

回生抵抗器 regenerative resistor

回生オプション Regenerative option

開始 start

外字 custom character

回数 times

回生 regeneration

カード リーダ card reader

ガードモニタリング guard monitoring

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
àttraa lòot kaan sâaŋ phalaŋŋaan khɯ ̂nma ̀i

อัตราโหลดการสรางพลังงานขึ้นใหม
kaan sâaŋ phalaŋŋaan khɯ ̂nma ̀i càak kaan brèek
การสรางพลังงานขึนใหมจากการเบรค
moodun kaan sâaŋ phalaŋŋaan khɯ ̂nma ̀i
โมดูลการสรางพลังงานขึนใหม
sên
เสน
àttraa kaan pràppruŋ
อัตราการปรับปรุง
khwaam lá-ìat
ความละเอียด
chínsùan thîi sɯ ́ɯ lɛ ́ɛw
ชินสวนทีซือแลว
kaan mu ̌n
การหมุน
tua mu ̌n
ตัวหมุน
sawít bɛ ̀ɛp mu ̌n
สวิตชแบบหมุน
sên nam
เสนนํา
leesә̂ә nam
เลเซอรนํา
kaan phátthanaa
การพัฒนา
kaan thamŋaan phaai-nɔ ̂ɔk
การทํางานภายนอก
ùppakɔɔn phaai-nɔ ̂ɔk
อุปกรณภายนอก
khwaam lómlěew phaai-nɔ ̂ɔk
ความลมเหลวภายนอก
kaan kɛ ̂ɛkhai panhǎa phaai-nɔ ̂ɔk
การแกไขปญหาภายนอก
moodun kaan wínítchǎi khwaam lómlěew phaai-nɔ ̂ɔk
โมดูลการวินิจฉัยความลมเหลวภายนอก
áwphút phaai-nɔ ̂ɔk
เอาทพุทภายนอก
khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́ kaan thamŋaan
ขอมูลจําเพาะการทํางาน
tua rә̂әm thamŋaan phaai-nɔ ̂ɔk
ตัวเริมทํางานภายนอก
inphút phaai-nɔ ̂ɔk
อินพุทภายนอก
kaan dәәnsa ̌aifai phaai-nɔ ̂ɔk
การเดินสายไฟภายนอก
moodun kaan sadɛɛŋpho ̌n phaai-nɔ ̂ɔk
โมดูลการแสดงผลภายนอก
pàtcai phaai-nɔ ̂ɔk
ปจจัยภายนอก
raai-la-ìat dooiruam
รายละเอียดโดยรวม
yóklә̂әk kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ
ยกเลิกการเชือมตอ
woŋcɔɔnfaifáa
วงจรไฟฟา
khrooŋsâaŋ woŋcɔɔn
โครงสรางวงจร
woŋcɔɔn khânbandai
วงจรขันบันได

外部機器 external device

外部故障 external failure

解列 disconnection

回路 electrical circuit

外部要因 external factor

概要 overview

回路図 ladder diagram

回路構成 circuit structure
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外部故障診断 external troubleshooting

外部故障診断ユニット external failure diagnostics module

外部出力 external output

外部仕様書 functional specification

外部トリガ external trigger

外部入力 external input

外部配線 external wiring

外部表示ユニット external display module

回生負荷率 regenerative load ratio

回生ブレーキ regenerative brake

回生ユニット regeneration module

回線 line

改善率 improvement rate

解像度 resolution

外注品 purchased parts

回転 rotation

回転子 rotor

回転スイッチ rotating switch

ガイドライン guide line

ガイドレーザ guide laser

開発 development

外部運転 external operation

FA用語辞典
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tua náp

ตัวนับ
kaan lɯ ̂ak faŋchân kaan náp
การเลือกฟงกชันการนับ
trùatsɔ ̀ɔp kaan lɯ ̂ak faŋchân kaan náp
ตรวจสอบการเลือกฟงกชันการนับ
chanít kaan náp
ชนิดการนับ
trùatsɔ ̀ɔp chanít kaan náp
ตรวจสอบชนิดการนับ
càpkhûu khâa kaan náp
จับคูคาการนับ
khâa kaan náp nɔ ́ɔi
คาการนับนอย
khâa kaan náp mâak
คาการนับมาก
moodun kaan náp
โมดูลการนับ
kaan náp
การนับ
khamsàŋ mâi sǎa-mâat náp dâai
คําสังไมสามารถนับได
chanít kaan náp
ชนิดการนับ
klàp sùu tamnɛ ̀ŋ rә̂mtôn chanít kaan náp
กลับสูตําแหนงเริมตนชนิดการนับ
camnuan thîi náp dâai
จํานวนทีนับได
kaan lɯ ̂ak lɛ ̀ŋ kaan náp
การเลือกแหลงการนับ
khâa kaan náp
คาการนับ
kaan sâaŋ phalaŋŋaanmài mâak khɯ ̂nma ̀i
การสรางพลังงานใหมมากเกินไป
kaan tɔ ̀ɔrɔɔŋ raakhaa
การตอรองราคา
kaan thamkhwaamsa-àat sa ̌ankheemii
การทําความสะอาดสารเคมี
khǐan
เขียน
khěmthàkma ̌iphrom
เข็มถักไหมพรม
kaan thamŋaan bɛ ̀ɛp yɔ ́ɔnklàp dâai
การทํางานแบบยอนกลับได
tuaplɛɛ thîi sǎa-mâat yɔ ́ɔnklàp dâai
ตัวแปลงทีสามารถยอนกลับได
kaan sathɔ ́ɔn bɛ ̀ɛp kracaai
การสะทอนแบบกระจาย
khwaamthìi chәәŋ mum
ความถีเชิงมุม
mummɔɔŋ khanàat yài
มุมมองขนาดใหญ
sadɛɛŋpho ̌n khanàat yài
แสดงผลขนาดใหญ
kaan khayǎai
การขยาย
moodun bèet khaya ̌ai
โมดูลเบสขยาย
mum
มุม

カウント式原点復帰 count type home position return

カウント数 number of count

カウントイネーブル指令 count inable command

カウント式 Count type

カウンタユニット counter module

カウント count

カウンタ値小 counter value small

カウンタ値大 counter value large

カウンタ形式モニタ counter type monitor

カウンタ値一致 counter value match

拡散反射型 diffuse-reflective

カウンタ counter

カウンタ機能選択 Counter Function Selection

カウンタ機能選択モニタ counter function selection monitor

カウンタ形式 counter type

crochet needle

可逆運転 reversible operation

可逆コンバータ reversible converter
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過回生 excessive regeneration

価格折衝 price negotiation

化学的洗浄 chemical cleaning

書込み write

かぎ針

角度 angle

拡張ベースユニット extension base module

角周波数 angular frequency

拡大図 enlarged view

拡大表示 enlarged display

拡張子 extension

カウントソース選択 Count Source Selection

カウント値 count value

FA用語辞典
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yɯɯnyan

ยืนยัน
kaan càttâŋ
การจัดตัง
khìitcamkàt khwaam penpaidâai
ขีดจํากัดความเปนไปได
tuaplɛɛ bɛ ̀ɛpsùm
ตัวแปรแบบสุม
khìitcamkàt tàmsùt / khìitcamkàt lâaŋsùt
ขีดจํากัดตําสุด/ขีดจํากัดลางสุด
khìitcamkàt sênlâaŋsùt
ขีดจํากัดเสนลางสุด
kaan rêŋ khwaamrew / kaan lót khwaamrew
การเรงความเร็ว/การลดความเร็ว
nɔ̂ɔkchûaŋ kaantâŋkhâaweelaa kaan rêŋ khwaamrew / kaan lót khwaamrew

นอกชวงการต้ังคาเวลาการเรงความเร็ว/การลดความเร็ว
wíthii kaan rêŋ khwaamrew / kaan lót khwaamrew
วิธีการเรงความเร็ว/การลดความเร็ว
sawít khìitcamkàt tàmsùt
สวิตชขีดจํากัดตําสุด
khrɯ ̂aŋcàk
เครืองจักร
mɔɔtә̂ә bɛ ̀ɛp kroŋkrarɔ ̂ɔk
มอเตอรแบบกรงกระรอก
mɔɔtә̂ә nìawnam bɛ ̀ɛp kroŋkrarɔ ̂ɔk
มอเตอรเหนียวนําแบบกรงกระรอก
mɔɔtә̂ә nìawnam bɛ ̀ɛp kroŋkrarɔ ̂ɔk
มอเตอรเหนียวนําแบบกรงกระรอก
fai
ไฟ
oŋsa ̌a faarenhai
°F
cùt su ̌unklaaŋ tàmsùt
จุดศูนยกลางตําสุด
kaan ùt rɔɔi-rûa
การอุดรอยรัว
kaan kèp wátsadù wáii mâak kәәnpai
การเก็บวัสดุไวมากเกินไป
mɛɛnthítsaa (tualêek thîii yùu dâan khwǎa khɔ̌ɔŋ cùt thótsaníyom)

แมนทิสซา (ตัวเลขที่อยูดานขวาของจุดทศนิยม)
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ bɛ ̀ɛp tɔ ̀ɔriaŋ
การเชือมตอแบบตอเรียง
mòot  tɔ ̀ɔriaŋ
โหมดตอเรียง
paken
ปะเก็น
sapriŋ káat
สปริงกาซ
sa ̌amâat pràptɛ ̀ŋ dâai
สามารถปรับแตงได
ɛɛw-éet-ai bɛ ̀ɛp kamnòt eeŋ
LSI แบบกําหนดเอง
phalìttaphan bɛ ̀ɛp kamnòt eeŋ
ผลิตภัณฑแบบกําหนดเอง
kaan khlɯ ̂ap pɔ ̂ŋkan kaan plìanplɛɛŋ thaaŋ kheemii
การเคลือบปองกันการเปลียนแปลงทางเคมี
phíksêw
พิกเซล
moodun sii-phii-yuu samɯ ̌anciŋ
โมดูล CPU เสมือนจริง

火災 fire

華氏 °F

カスタム品 customized product

化成処理 chemical conversion coating

カスタマイズ性 customizability

カスタムLSI custom LSI

仮想CPUユニット virtual CPU module

画素 pixels
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下死点 bottom-dead-center

かしめる caulking

過剰在庫 excessive inventory

仮数部 mantissa

カスケード接続 cascade connection

カスケードモード cascade mode

ガスケット gasket

ガススプリング gas spring

確認 confirm

確立 establishment

確率限界 limit of probability

確率変数 random variables

下限 lower limit/bottom limit

下限ストロークリミット lower stroke limit

加減速 acceleration/deceleration

加減速時間設定範囲外 acceleration/deceleration time setting out of range

加減速方式 acceleration/deceleration method

下限リミットスイッチ lower limit switch

加工機 machinery

かご形モータ squirrel-cage motor

かご形誘導電動機 squirrel-cage induction motor

かご形誘導モータ squirrel-cage induction motor

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
rûup-bɛ ̀ɛp phâap

รูปแบบภาพ
khâa khoŋthîi weelaa kaan rêŋ khwaamrew
คาคงทีเวลาการเรงความเร็ว
kaan rêŋ khwaamrew
การเรงความเร็ว
rɛɛŋbìt kaan rêŋ khwaamrew
แรงบิดการเรงความเร็ว
rûn
รุน
ma ̌ai-lêek rûn
หมายเลขรุน
rûn
รุน
kháttә̂ә
คัทเตอร
cùt tàt rɛɛŋdanfaifáa
จุดตัดแรงดันไฟฟา
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ
การเชือมตอ
phɯ ́ɯnthîi kaan thamŋaan bɛ ̀ŋtaamchanít
พืนทีการทํางานแบงตามชนิด
rɛɛŋdanfaifáa kәәn
แรงดันไฟฟาเกิน
krasɛ ̌ɛfaifáa kәәn
กระแสไฟฟาเกิน
chûakhraaw
ชัวคราว
sa ̌ai bɛ ̀ɛp yɯ ̂ɯt-yɯùn
สายแบบยืดหยุน
chûamooŋ kaan thamŋaan
ชัวโมงการทํางาน
chûaŋ thîi saamâat khlɯ ̂anthîi dâai
ชวงทีสามารถเคลือนทีได
àttraa kaan thamŋaan
อัตราการทํางาน
kaan yɯ ́t thîimum
การยึดทีมุม
mɛ ̂ɛphim loohà
แมพิมพโลหะ
kaan hâi khwaamrɔ ́ɔn
การใหความรอน
sakruu yɯ ́t fa ̌a
สกรูยึดฝา
thamŋaan nàk kәәnpai
ทํางานหนักเกินไป
miimâak kәәnpai lɛ ́ kha ̀atkhlɛɛn
มีมากเกินไปและขาดแคลน
khwaamyaaw thîi plìanplɛɛŋ dâai
ความยาวทีเปลียนแปลงได
khɔ ̌ɔkìaw
ขอเกียว
lûuk bîaw
ลูกเบียว
khwaamkhóoŋ lûuk bîaw
ความโคงลูกเบียว
khâa láksanà khwaamkhóoŋ lûuk bîaw
คาลักษณะความโคงลูกเบียว
plaw lûuk bîaw
เพลาลูกเบียว

過電流 over current

過渡 transient

カテゴリワークスペース category workspace

過電圧 overvoltage

カット電圧 cut-off voltage

カップリング coupling

形名 model

カッター cutter

型式 Model

型番 model number

過不足 overplus and shortage

画像形式 image format

加速時定数 Acceleration time constant

加速度 acceleration

加速トルク Acceleration torque

heating

カバー取付けねじ cover mounting screw

過負荷 overload
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可動範囲 Movable range

稼働率 operating ratio

角縫い corner stitching

金型 metallic mold

加熱

カム軸 cam shaft

カム曲線特性値 cam curve characteristic value

可変長 Variable length

かま hook

カム cam

カム曲線 cam curve

可とうケーブル flexible cable

稼動時間 operation hours
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日本語 英語 タイ語
sawít thîi thamŋaan dooi lûuk bîaw

สวิตชที่ทํางานโดยลูกเบี้ยว
khɔ ̂ɔmuun lûuk bîaw
ขอมูลลูกเบียว
wíthii kaan khɔ ̌ɔŋ lûuk bîaw
วิธีการของลูกเบียว
klɔ ̂ŋ
กลอง
sa ̌ai klɔ ̂ŋ
สายกลอง
moodun kaan khayǎai sa ̌ai klɔ ̂ŋ
โมดูลการขยายกลอง
nùai càai phalaŋŋaan klɔ ̂ŋ
หนวยจายพลังงานกลอง
nâacɔɔ

หนาจอ
mummɔɔŋ dâanlâaŋ
มุมมองดานลาง
kaan pramuanphǒn sǐi
การประมวลผลสี
kaan pramuanphǒn rádàp chèetsǐi
การประมวลระดับเฉดสี
mâattatha ̌an
มาตรฐานเบืองตน
khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́ bɯ ̂aŋtôn
ขอมูลจําเพาะเบืองตน
kanwanôo
Galvano
sakɛɛnnә̂ә kanwaanôo
สแกนเนอรกัลวาโน
weelaa kaan pramuanphǒn âpdèet pàtithin
เวลาการประมวลผลอัพเดตปฏิทิน
dairékthɔrîi pàtcuban
ไดเร็กทอรีปจจุบัน
woŋr ̂ɔɔp pàtcuban
วงรอบปจจุบัน
thîiwâaŋ
ทีวาง
khûapkhum kaan rabaai aakàat
ควบคุมการระบายอากาศ
sìŋwɛ ̂ɛtlɔ ́ɔm
สิงแวดลอม
khɔ ̌ɔnɛ ́́nam
ขอแนะนํา
kaan trùatsɔ ̀ɔp
การตรวจสอบ
nâacɔɔ kaan trùatsɔ ̀ɔp
หนาจอการตรวจสอบ
weelaa kaan trùatsɔ ̀ɔp
เวลาการตรวจสอบ
phɯ ́ɯnthîi thîi thùuk rópkuan
พืนทีทีถูกรบกวน
faŋchân
ฟงกชัน
phalìttaphan plaaithaaŋ
ผลิตภัณฑปลายทาง
moomén khwaamchɯ ̀ai
โมเมนตความเฉือย
taw-òp-hɛ ̂ɛŋ/khin
เตาอบแหง/Kiln

ガルバノスキャナ Galvano scanner

カレンダー更新処理時間 calendar update processing time

関数 function

完成品 final Product

監視時間 monitor time

干渉領域 interference area

乾燥炉 drying oven/Kiln

慣性モーメント moment of inertia
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カレントディレクトリ current directory

カレントループ current loop

間隔 space

換気制御 ventilation control

環境 environment

勧告書 recommendations

監視 monitoring

監視画面 monitor screen

カムスイッチ cam‐operated switch

カムデータ cam data

カム方式 cam method

カメラ camera

カメラケーブル camera cable

カメラ増設ユニット camera extension module

カメラ電源 camera power supply

画面 screen

下面図 bottom view

カラー処理 color processing

カラー濃淡処理 color shade-scale processing

仮規格 tentative standards

仮仕様 tentative specifications

ガルバノ Galvano
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faifáa dùut

ไฟฟาดูด
khwaam wai
ความไว
moodun thîi mâimii kaan khûapkhum
โมดูลทีไมมีการควบคุม
satha ̌an-nii khûapkhum
สถานีควบคุม
phɛ ̌ɛnphâŋ krabuankaan khûapkhum
แผนผังกระบวนการควบคุม
rábòp kaan bɔɔrihǎan càtkaan
ระบบการบริหารจัดการ
phûucàtkaan
ผูจัดการ
dai-a-krɛm kaan càtkaan
ไดอะแกรมการจัดการ
rádàp kaan càtkaan
ระดับการจัดการ
mâi sa ̌amâat khûapkhum dâai
ไมสามารถควบคุมได
moodun thîi mii kaan khûapkhum
โมดูลทีมีการควบคุม
sètsîn
เสร็จสิน
kia
เกียร
ráyákhlɔɔn khɔ ̌ɔŋ kia
ระยะคลอนของเกียร
àttraa tót kia
อัตราทดเกียร
nâatàaŋlàk
หนาตางหลัก
sawít ráhàtlàk
สวิตชรหัสหลัก
kaan thamŋaan làk
การทํางานหลัก
woŋcɔɔn thîi pә̀әt thamŋaan samә̌ә
วงจรทีเปดทํางานเสมอ
pɛ ̂nphim
แปนพิมพ
raaikaan pɛ ̂nphim
รายการแปนพิมพ
kham sa ̌mkhan
คําสําคัญ
kham sa ̌mkhan nai kaan loŋthabian
คําสําคัญในการลงทะเบียน
rábòp khrɯ ̂aŋcàk
ระบบเครืองจักร
cùttâŋtôn khɔ ̌ɔŋ khrɯ ̂aŋcàk
จุดตังตนของเครืองจักร
kaan khûapkhum  khrɯ ̂aŋcàk
การควบคุมเครืองจักร
khrɯ ̂aŋcàk
เครืองจักร
dâan thîi ráp rɛɛŋlòot̀
ดานทีรับแรงโหลด, ดานทีนําสิงของขึน
phalìttaphan mâattathǎan
ผลิตภัณฑมาตรฐาน
antaraai
อันตราย

ギア gear

ギアバックラッシュ gear backlash

管理ユニット controlled module

完了 Completed

管理水準 management level

管理外れ out of control

管理者 manager

管理図 management diagram

管理工程図 process flow chart for control

管理システム management system

機械系 mechanical system

感電 electric shock

感度 sensitivity

管理外ユニット non-controlled module

管理局 control station

keyboard entry

キーワード keyword

キーワード登録 keyword registration
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キーコードスイッチ key code switch

キー操作 key operation

キープ アライブ回路 keep alive circuit

キーボード keyboard

キーボード入力

危険 dangerous

規格品 standard product

機械原点 mechanical origin

機械指令 Machinery Directive

機械装置 machinery

機械端 load side

ギア比 Gear ratio

キーウィンドウ key window
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日本語 英語 タイ語
sǐnkháa antaraai

สินคาอันตราย
kòt dâan kaandamnәәnkaan kìawkàp wátsadù antaraai
กฏดานการดําเนินการเกียวกับวัสดุอันตราย
rûn
รุน
kaan plìanrûn
การเปลียนรุน
wátsadù thîi kèpwái bɯ ̂aŋtôn
วัสดุทีเก็บไวเบืองตน
khwaamrew kɛɛn âaŋ-iŋ
ความเร็วแกนอางอิง
khâa âaŋ-iŋ
คาอางอิง
cùt âaŋ-iŋ
จุดอางอิง
tha ̌an
ฐาน
kaan trùat ha ̌a khɔ ̂ɔbòkphlɔ ̂ŋ
การตรวจหาขอบกพรอง
lookhát
Locus
chûaŋ thîi kamnòt
ชวงทีกําหนด
kaan rә̂әmtôn
การเริมตน
ŋɯ ̂ankha ̌i kaan rә̂әmtôn
เงือนไขการเริมตน
sawít kaan rә̂әmtôn
สวิตชการเริมตน
sawít kaan tâŋkhâa kaan rә̂әmtôn
สวิตชการตังคาการเริมตน
khwaamrә̂әm kaan rә̂әmtôn
ความเร็วเริมตน
sawít kaan tâŋkhâa inphút kaan rә̂әmtôn
สวิตชการตังคาอินพุทการเริมตน
plìan khwaamsawàaŋ
เปลียนความสวาง
faŋchân
ฟงกชัน
raaikaan faŋchân
รายการฟงกชัน
moodun faŋchân
โมดูลฟงกชัน
khâa tâŋtôn
คาตังตน
krabuankaan damnәәnkaan bɔ ̀ɔt phii-sii
กระบวนการดําเนินการบอรด PC
woŋcɔɔn phɯ ́ɯntha ̌an
วงจรพืนฐาน
khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́ ra ́bo ̀p
ขอมูลจําเพาะระบบ
moodun thǎanlàk
โมดูลฐานหลัก
moodunlàk
โมดูลหลัก
wátsadù thîilɯ ̌a mɯ ̂asînsu ̀t
วัสดุทีเหลือเมือสินสุด
mɔɔtә̂ә bɛ ̀ɛp mii kia
มอเตอรแบบมีเกียร

起動スイッチ start-up switch

起動設定スイッチ start-up setting switch

基本ベースユニット main base module

基本ユニット main module

基本回路 basic circuit

基本仕様書 system specification

ギヤードモータ geared motor

期末在庫 ending inventory
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起動速度 startup speed

起動入力設定スイッチ start-up input setting switch

輝度調整 change brightness

機能 function

機能一覧 function list

機能ユニット function module

基板 substrate

基板実装 PC board implementation process

危険物 dangerous goods

危険物取扱基準 rules for handling dangerous materials

機種 model

機種切替 model changeover

期首在庫 initial inventory

基準軸速度 Reference axis speed

基準値 reference value

基準点 reference point

基数 radix

キズ検知 flaw detection

軌跡 Locus

規定範囲 specified range

起動 start up

起動条件 Start condition
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rɛɛŋtâan kaan khlɯ ̂anthîi dûai faifáa

แรงตานการเคลื่อนที่ดวยไฟฟา
waaw trùatsɔ ̀ɔp
วาลวตรวจสอบ
féet thîiyɔ ́ɔnklàp
เฟสทียอนกลับ
kaan mu ̌n yɔ ́ɔnklàp
การหมุนยอนกลับ
kaan damnәәnkaan yɔ ́ɔnklàp
การดําเนินการยอนกลับ
thítthaaŋ thîiphìtphlâat
ทิศทางทีผิดพลาด
nùai khwaamcam khɛ ́t
หนวยความจําแคช
khunaláksanà
คุณลักษณะ
tua sâaŋ khunaláksanà
ตัวสรางคุณลักษณะ
tua sâaŋ láksanà
ตัวสรางลักษณะ
phɯ ́ɯnthîi láksanà
พืนทีลักษณะ
phaahà
พาหะ
khwaamthìi phaahà
ความถีพาหะ
klùmphaahà
กลุมพาหะ
flɛ ̀k tuathót
แฟล็กตัวทด
yók-lә̂әk
ยกเลิก
lɛ ̀ŋnáam
แหลงนํา
kaan dùut
การดูด
kaan yɯɯnyan kaandùut
การยืนยันการดูด
lɛ ̀ŋ càaifai
แหลงจายไฟ
ankhaalaai rɛɛŋsu ̌uŋ
อัลคาไลนแรงสูง
phláatsatìk phә̂әm khwaam khɛ ̌ŋkrɛ ̀ŋ
พลาสติกเพิมความแข็งแกรง
lɛ ̀ŋ càai
แหลงจาย
khûu tɔ ̀ɔsûu
คูตอสู
sa ̌anprakɔ ̀ɔp kròt chanít rɛɛŋ
สารประกอบกรดชนิดแรง
khwaamthìi thîisǎmphankan
ความถีทีสัมพันธกัน
camnuan khɔ ̌ɔŋ sên
จํานวนของเสน
kaan baŋkháp cùt sînsùt
การบังคับจุดสินสุด
kaan baŋkháp plaaithaaŋ
การบังคับปลายทาง
kaan baŋkháp hâi yùt
การบังคับใหหยุด

キャリア周波数 carrier frequency

キャリアバンド carrier band

キャラクタ部 character area

キャリア carrier

キャラクタジェネレータ character generator

キャラクタゼネレータ character generator

キャッシュメモリ cache memory

キャラクタ character

逆動作 reverse action

逆方向 negative direction

競合メーカー competitive opponent

逆起電力 counter-electromotive force

逆止弁 check valve

逆相 reversed phase

逆転 reverse rotation

strong alkali

強化プラスチック reinforced plastics

供給 supply
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給水源 water source

吸着 suction

吸着確認 confirmation of suction

給電 Power supply

強アルカリ

強制停止 Forced stop

強制出力 forced output

強酸性物質 strong acidic substances

共振周波数 resonance frequency

行数 No. of lines

強制終了 forced termination

キャリーフラグ carry flag

キャンセル cancel
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thûapai

ทั่วไป
kaan tɔ ̀ɔ sa ̌ai-din thûapai
การตอสายดินทัวไป
kaan tâŋkhâa thûapai
การตังคาทัวไป
khɔ ̂ɔmuun kaan tâŋkhâa thûapai
ขอมูลการตังคาทัวไป
fәәrɛm, nùaikhwaamcam kaan khâwthɯ̌ŋ bɛ ̀ɛpsùm fәәroo-ii-lékthrìk

FeRAM, หนวยความจําการเขาถึงแบบสุมเฟอรโรอิเล็กทริก

kaan tɔ ̀ɔ sa ̌ai-din bɛ ̀ɛp rûam/kaan tɔ ̀ɔ sa ̌ai-din rûam
การตอสายดินแบบรวม/การตอสายดินรวม
́anúyâat
อนุญาต
satha ̌an-nii
สถานี
camnuan satha ̌an-nii
จํานวนสถานี
camnuan khûa
จํานวนขัว
láksanà kaan mii khûa troŋkankhâam
ลักษณะการมีขัวตรงกันขาม
láksanà kaan mii khûa troŋkankhâam bɛ ̀ɛp yɔ ́ɔnklàp
ลักษณะการมีขัวตรงกันขามแบบยอนกลับ
ma ̌ailêek satha ̌an-nii
หมายเลขสถานี
plìan sawít mǎailêek satha ̌an-nii
เปลียนสวิตชหมายเลขสถานี
sawít kaan tâŋkhâa mǎailêek satha ̌an-nii
สวิตชการตังคาหมายเลขสถานี
khwaamrew thîi anúyâat
ความเร็วทีอนุญาต
khwaam thonthaan
ความทนทาน
chûaŋ thîi anúyâat
ชวงทีอนุญาต
ráyáthaaŋ
ระยะทาง
ráyáthaaŋ khoŋthîi
ระยะทางคงที
pràp ráyáthaaŋ
ปรับระยะทาง
kaan salàp
การสลับ
sawít lɯ ̂ak
สวิทชเลือก
rɔɔi bàak
รอยบาก
rɔɔi phàa
รอยผา
kilooméet
กม.
rûupbɛ ̀ɛp kaan banthɯ ́k
รูปแบบการบันทึก
kilookram
กก.
sawít chùkchә̌әn
สวิตชฉุกเฉิน
kaanyùt chùkchә̌әn
การหยุดฉุกเฉิน

局番設定スイッチ station No. setting switch

許容回転数 Allowable speed

記録フォーマット recording format

キログラム kg

切目 incision

キロ km

緊急停止 emergency stop

緊急スイッチ emergency switch
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許容値 tolerance

許容範囲 permitted range

距離 distance

距離設定型 fixed-distance

距離調整 adjust distance

切換 switching

切替スイッチ selector(switch)

切欠け notch

共通 common

共通接地 common grounding

共通設定 common setup

共通設定データ common setting data

強誘電体メモリ FeRAM, ferroelectric random access memory

共用接地 shared grounding/joint grounding

許可 Allow

局 station

局数 Station count

極数 pole number

極性 polarity

極性反転 reversed polarity

局番 station No.

局番切り換えスイッチ change station No. switch

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
pìt kaan cháiŋaan

ปดการใชงาน
ráyá klâi
ระยะใกล
sawít trùatsɔ ̀ɔp khwaam klâi
สวิทชตรวจสอบความใกล
loohà  wátthù thîi pen loohà
โลหะ วัตถุทีเปนโลหะ
khwaamláa khɔ ̌ɔŋ loohà
ความลาของโลหะ
sawít yùt sa ̌mlàp cùt thîi klâikhiaŋ kan
สวิทชหยุดสําหรับจุดทีใกลเคียงกัน
kaan pràphâithâwkan
การปรับใหเทากัน
kaan duu yàaŋklâichít
การดูอยางใกลชิด/การดูภาพรวม
fa ̌akhrɔ ̂ɔpsa ̌aifai bɛ ̀ɛpwǐi
ฝาครอบสายไฟแบบหวี
kaan prakɔ ̀ɔp
การประกอบ
kaan thonthaan tɔ ̀ɔ kaan àt
การทนทานตอการอัด
bɛ ̀ɛprâaŋ kaan prakɔ ̀ɔp
แบบรางการประกอบ
sên kaan prakɔ ̀ɔp
เสนการประกอบ
lûuk-kháa, lûuk-khàai
ลูกคา,ลูกขาย
dâan lûuk-kháa, lûuk-khàai
ดานลูกคา,ลูกขาย
pùm sa ̌mràp tɔ ̀ɔ sa ̌aidin
ปุมสําหรับตอสายดิน
chán
ชัน
khlát
คลัทช
wátsadù thîi cháihûm
วัสดุทีใชหุม
kráap
กราฟ
thәәminɔ ̂n kaan thamŋaan kráapfìk, kɔ ́t
เทอรมินอลการทํางานกราฟก, GOT
sadɛɛŋ kráapfìk
แสดงกราฟก
woŋrɔ ̂ɔp sa ̌aidin
วงรอบสายดิน
khɔ ̂ɔrát
ขอรัด
kaanyɯ ́t dûai kaanrát
การยึดดวยการรัด
dai-òot khlɛɛm
ไดโอดแคลมป
láaŋ
ลาง
mòot láaŋ
โหมดลาง
flɔ ́ppîidít thîi tɔ ̂ŋkaan láaŋ
ฟลอปปดิสกทีตองการลาง
khwaamrew kaan khlɯ ̂anthîi
ความเร็วการเคลือนที

組立ライン assembly line

クライアント client

組立公差 fitting tolerance

組立図 assembly drawing

くし形配線カバー comb-shaped wiring cover

組み立て assembly

均等 equalizing

近傍通過 close passage/fly-by

金属疲労 metal fatigue

近点ドグ limit switch for near point

クランプ clamp

禁止 Disable

近接 proximity

近接スイッチ proximity switch

金属 metal, metal object

Graphic Operation Terminal, GOT

グラフィックス表示 graphics display

グランドループ ground loop
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クラス class

クラッチ clutch

クラッド cladding

グラフ graph

グラフィックオペレーションターミナル

クリープ速度 creep speed

クリーニング用フロッピーディスク floppy disk for cleaning

クランプ金具 clamp fitting

クランプダイオード clamp diode

クリア clear

クリアモード clear mode

クライアント側 client side

グラウンドスタッド ground stud
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日本語 英語 タイ語
talàplûukpɯɯn pɔ ̂ŋkan kaan khlɯ ̂anthîi

ตลับลูกปนปองกันการเคลื่อนที่
hɔ ̂ŋ sa-àat
หองสะอาด
námmanlɔ ̀ɔlɯ ̂ɯn/caarabii
นํามันหลอลืน/จาระบี
khlík
คลิก
sêntaaraaŋ
เสนตาราง
klùmthîikamnòt
กลุมทีกําหนด
ma ̌ailêek klùm
หมายเลขกลุม
ráhàt kree
รหัสเกรย
mua
มัว
kaan pramuanphǒn kree sakew
การประมวลผลเกรยสเกล
pâncà ̀n
ปนจัน
pìt
ปด
kaan sadɛɛŋ satha ̌aná wâa pìt
การแสดงสถานะวาปด
kaan pramuanphǒn kaan pìt
การประมวลปลการปด
khûapkhum woŋcɔɔn bɛ ̀ɛp pit
ควบคุมวงรอบแบบปด
kaan khûapkhum bɛ ̀ɛp pìt
การควบคุมแบบปด
ùppakɔɔɔn rádàp sa ̌akon
อุปกรณระดับสากล
tua-plɛɛ rádàp sa ̌akon
ตัวแปรระดับสากล
sa ̌ai khrɔ ́ɔt
สายครอส
naalikaa
นาฬกิา
khwaamthìi naalikaa
ความถีนาฬกิา
kròt khroomìk
กรดโครมิค
khrɯ ̂aŋmɯɯ khûapkhum
เครืองมือควบคุม
fluu-oo-réetsén
ฟลูโอเรสเซนต
khamtɯan
คําเตือน
moodun kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ khɔmphiwtә̂ә
โมดูลการเชือมตอคอมพิวเตอร
sùut kaan khamnuan
สูตรการคํานวณ
iaŋ (mǔn iaŋ)
เอียง (หมุนเอียง)
rûupsoŋ
รูปทรง
khâasa ̌mprasìt
คาสัมประสิทธิ

クローズドループ制御 closed loop control

グローバルセクション global section

計算式 calculation formula

傾斜 oblique (tilt)

警告 warning

計算機リンクユニット computer link module

係数 coefficient

形状 shape
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グローバルデバイス global device

グローバル変数 global variable

クロスケーブル crossing cable

クロック clock

クロック周波数 clock frequency

クロム酸 chromic acid

計器 metering  instrument

蛍光灯 fluorescent

クリープ防止軸受 anti-creep bearing

クリーンルーム clean room

グリス lubrication oil/grease

クリック click

グリッド grid

グループ指定 specified group

グループ数 number of groups

グレイコード Gray code

グレーアウト grayout

グレー処理 Grayscale processing

クレーン Crane

クローズ close

クローズ指示 close indication

クローズ処理 close processing
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日本語 英語 タイ語
khwaamrew kaannáp

ความเร็วการนับ
kaanchái khrɯ ̂aŋmɯɯ

การใชเครืองมือ
thoorasàp khlɯ ̂anthîi ,thoorasàp mɯɯthɯ ̌ɯ
โทรศัพทเคลือนที, โทรศัพทมือถือ
dai-a-krɛm rábòp
ไดอะแกรมระบบ
sa ̌nyaantɯan
สัญญาณเตือน
phàanthaaŋ
ผานทาง
dâai ráp
ไดรับ
ráp kaan salàp
รับการสลับ
ráp kaan khónhǎa
รับการคนหา
ráp khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́
รับขอมูลจําเพาะ
ráp satha ̌aná kaan tâŋkhâa
รับสถานะการตังคา
ráp mòot kaan tâŋkhâa
รับโหมดการตังคา
ráp khamkhɔ ̌ɔ kaan tâŋkhâa
รับคําขอการตังคา
ráp khâa
รับคา
mâatwát
มาตรวัด
mâatwát khwaamdan
มาตรวัดความดัน
mâatwát khwaamdan
มาตรวัดความดัน
krɔ ̀ɔp
กรอบ
kèet
เกท
thɛ ̌ɛw lamdàp kèet
แถวลําดับเกท
kèet thәәn-ɔ ́ɔp thairíitsatә̂ә
เกทเทิรนออฟไธริสเตอร
kèet waaw
เกทวาลว
sa ̌ai
สาย
kháttә̂ә sa ̌ai
คัทเตอรสาย
khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́ sa ̌ai
ขอมูลจําเพาะสาย
sa ̌ai
สาย
bàatcèp
บาดเจ็บ
làk
หลัก
camnuan làk
จํานวนหลัก
ruam
รวม

ゲイン設定要求 gain setting request

ゲイン値 gain value

ゲイン設定状態 gain setting status

ゲイン設定モード gain setting mode

ゲインサーチ Gain search

ゲイン指定 Gain specification

ゲイン gain

ゲイン切換え gain switching

警報 alarm

経由 via

ケーブルカッタ cable cutter

計数速度 counting speed

計装 instrumentation

携帯電話 cellular phone, mobile phone

系統図 system diagram

gate turnoff thyristor

ゲートバルブ gate valve

ケーブル cable
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ゲージ圧力 gauge pressure

ケース case

ゲート gate

ゲートアレー gate array

ゲートターンオフサイリスタ

結合 merge

桁数 digit count

ケーブル仕様 cable specifications

ケーブル線 cable

ケガ injury

桁 digit

ゲージ gauge

ゲージ圧 gauge pressure
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khlɯ ̂ɯnrópkuan kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ

คล่ืนรบกวนการเชื่อมตอ
phɛ ̌ɛnpha ̌ŋ kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ
แผนผังการเชือมตอ
féet pә̀әt
เฟสเปด
phlâat
พลาด
sùanprakɔ ̀ɔp thîi khàtkhɔ ̂ŋ
สวนประกอบทีขัดของ
phlâat
พลาด
kaan kɔ ̀ɔtua khɔ ̌ɔŋ yòtnáam
การกอตัวของหยดนํา
thótsɔ ̀ɔp kaan tòk
ทดสอบการตก
weelaa kaan klaaipencɛw
เวลาการกลายเปนเจล
phalìtthaphan pàtcuban
ผลิตภัณฑปจจุบัน
khâa pàtcuban
คาปจจุบัน (PV)
tamnɛ ̀ŋ pàtcuban
ตําแหนงปจจุบัน
satha ̌anthîi pàtcuban
สถานทีปจจุบัน
wátthùdìp
วัตถุดิบ
phûutrùatsɔ ̀ɔp
ผูตรวจสอบ
kaan khàt
การขัด
khrɯ ̂aŋkhàt
เครืองขัด
bairáp-rɔɔŋ sa ̌mràp sathǎanthîiphalìt dâŋdәәm
ใบรับรองสําหรับสถานทีผลิตดังเดิม
kaan lót khlɯ ̂ɯn mɛ ̂ɛlɛ ̀k
การลดคลืนแมเหล็ก
kaan thótsɔ ̀ɔp phɯ ̂a yɔɔmráp
การทดสอบเพือยอมรับ
trùatphóplɛ ́ɛw
ตรวจพบแลว
tua khâwráhàt
ตัวเขารหัส
khwaam lá-ìat tua khâwráhàt
ความละเอียดตัวเขารหัส
ráyá kaan trùatsɔ ̀ɔp
ระยะการตรวจสอบ
phɯ ́ɯnthîi trùatsɔ ̀ɔp
พืนทีตรวจสอบ
phɛ ̌ɛnpha ̌ŋ dâŋdәәm
แผนผังดังเดิม
kaan lót khwaamrew
การลดความเร็ว
tua lót
ตัวลด
kaan khoŋthîi khɔ ̌ɔŋ kaan lót khwaamrew
การคงทีของการลดความเร็ว
àttraa kaan lót khwaamrew
อัตราการลดความเร็ว

検査員 inspector

研削 grinding

減速 deceleration

減速機 reducer

検出領域 detection zone

原図 original diagram

減速比 speed-reduction rate

減速時定数 Deceleration time constant

35

研削盤 grinding machine

原産地証明 certificate for original production place

減磁 demagnetization

検収 acceptance test

検出 detected

検出器 encoder

検出器分解能 Encoder Resolution

検出距離 detecting distance

結合ノイズ coupling noise

結線図 connection diagram

欠相 open phase

欠測 missing

欠品 faulty component

欠落 missing

結露 dew formation

下落試験 dropping test

ゲルタイム gel time

現行品 current product

現在値 present value (PV)

現在位置 current position

現在地 current location

原材料 raw material
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日本語 英語 タイ語
kaan plɛɛ pen phaasǎa thɔ ́ɔŋthìn

การแปลเปนภาษาทองถิ่น
pho ̌nphalìt nai thɔ ́ɔŋthìn
ผลผลิตในทองถิน
àttraa kaan sɯ ́ɯ thɔ ́ɔŋthìn
อัตราการซือทองถิน
kaan sathɔ ́ɔn yàaŋ chátceen
การสะทอนอยางชัดเจน
tamnɛ ̀ŋ rә̂әmtôn
ตําแหนงเริมตน
ɛtdréet ét-phii/ɛtdréet tamnɛ ̀ŋ rә̂әmtôn
แอดเดรส HP/แอดเดรสตําแหนงเริมตน
ráyá kaan plìan tamnɛ ̀ŋ rә̂әmtôn
ระยะการเปลียนตําแหนงเริมตน
klàpsùu tamnɛ ̀ŋ rә̂әmtôn
กลับสูตําแหนงเริมตน
mòot klàpsùu tamnɛ ̀ŋ rә̂әmtôn
โหมดกลับสูตําแหนงเริมตน
kaan àphípraai
การอภิปราย
sǐnkháa thîithɛ ́ɛcin
สินคาทีแทจริง
kaan trùatsɔ ̀ɔp sǐnkháa thîithɛ ́ɛcin
การตรวจสอบสินคาทีแทจริง
phaachaná
ภาชนะ
áak
อารค
kɛɛn
แกน
khòtlûat
ขดลวด
khwaam lá-ìat su ̌uŋ
ความละเอียดสูง
khwaam wai su ̌uŋ
ความไวสูง
alài
อะไหล
khwaam khêmkhôn su ̌uŋ
ความเขมขนสูง
sìt thaaŋ ùtsa ̌ahàkam
สิทธิทางอุตสาหกรรม
khrɯ ̂aŋmɯɯ

เครืองมือ
lɛ ̀ŋkamnә̀әt sɛ ̌ɛŋ
แหลงกําเนิดแสง
khwaam thonthaan
ความทนทาน
kɛɛnsɛ ̌ɛŋ
แกนแสง
khwaamthǐi su ̌uŋ
ความถีสูง
khâa khâaŋkhiaŋ khwaamthǐi su ̌uŋ
คาขางเคียงความถีสูง
raaikaan pramuanphǒn
รายการประมวลผล
khâa kaanyɯ ́aŋ taam kaan tâŋkhâa rә̂әmton càak rooŋŋaan
คาการเยืองตามการตังคาเริมตนจากโรงงาน
khâa kaanráp taam kaan tâŋkhâa rә̂әmton càak rooŋŋaan
คาการรับตามการตังคาเริมตนจากโรงงาน

研磨盤 muller

弧 arc

現品 actual goods

現品調査 actual goods inspection

原点復帰モード home position return mode

検討 discussion

原点シフト量 home position shift distance

原点復帰 home position return

原点 Home position

原点アドレス HP address/home position address

公差 tolerance

現地化 localization

現地生産 local production

現地調達率 local purchase rate

限定反射型 definite-reflective

industrial right

工具 tool

光源 light source
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高解像度 high-resolution

高感度 high sensitivity

交換部品 replacement parts

高輝度 high intensity

工業所有権

工場出荷設定ゲイン値 factory default setting gain value

工場出荷設定オフセット値 factory default setting offset value

光軸 beam axis

高周波 high frequency

高周波形近接スイッチ high frequency proximity

工順表 list of  processes

コア core

コイル coil
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日本語 英語 タイ語
ùppakɔɔɔn phaainɔ ̂ɔk

อุปกรณภายนอก
khɔ ̂ɔmuun kaan sɯ ̀ɯsa ̌an
ขอมูลการสือสาร
chûamooŋ kaan thamŋaan
ชัวโมงการทํางาน
kaan trùatthîap
การตรวจเทียบ
prakɔ ̀ɔp duâi
ประกอบดวย
mòot lá-ìat
โหมดละเอียด
àttraa kaan sa ̌ŋkhrɔ ́
อัตราการสังเคราะห
sùanprakɔ ̀ɔp làk
สวนประกอบหลัก
khrooŋsâaŋ
โครงสราง
khɔ ̂ɔhâam
ขอหาม
khwaamrew su ̌uŋ
ความเร็วสูง
rɔ ̂ɔp khwaamrew su ̌uŋ
รอบความเร็วสูง
ùppakɔɔɔn wátphǒn phɯ ̂a prìapthîap khwaamrew su ̌uŋ
อุปกรณวัดผลเพือเปรียบเทียบความเร็วสูง
moodun kaannáp khwaamrew su ̌uŋ
โมดูลการนับความเร็วสูง
àttraa kaan sùmtuayàaŋ khwaamrew su ̌uŋ
อัตราการสุมตัวอยางความเร็วสูง
moodun inphút khwaamrew su ̌uŋ
โมดูลอินพุทความเร็วสูง
moodun líŋ khwaamrew su ̌uŋ
โมดูลลิงคความเร็วสูง
rábòp kaan lɯ ̂an
ระบบการเลือน
kaan prasǎan kan
การประสานกัน
caŋwà
จังหวะ
khûapkhum krabuankaan
ควบคุมกระบวนการ
phɛ ̌ɛnpha ̌ŋ krabuankaan
แผนผังกระบวนการ
faifáa rɛɛŋsu ̌uŋ
ไฟฟาแรงสูง
sawít lɔ ̀ɔt footôo ilékthrìk
สวิตชหลอดโฟโตอิเล็กทริก
sawít ɔ ́ɔptoo ilékthrìk
สวิตชออพโตอิเล็กทริก
kamlaŋ ráp kaan trùatsɔ ̀ɔp
กําลังรับการตรวจสอบ
khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́ kaan sɯ ́ɯ
ขอมูลจําเพาะการซือ
khɔ ̂ɔmuun kaan sɯ ́ɯ
คูมือการซือ
bɔɔrisàt rûamthun
บริษัทรวมทุน
mii prasìtthíphǒň
มีประสิทธิผล

高速サンプリング率 high-speed sampling rate

高速入力ユニット high-speed input module

購買仕様書 purchase specification

購買マニュアル purchase manual

光電スイッチ optoelectronic switch

購入検査 receiving inspection

効率 efficiency

合弁企業 joint-ventured enterprise
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高速リンクユニット high-speed link module

交代制 shifting system

高調波 harmonics

行程 stroke

工程管理 process control

工程図 process diagram

高電圧 high voltage

光電管スイッチ photoelectric tube switch

交信相手機器 external device

交信データ communication data

工数 working hours

校正 calibration

合成 compose

高精細モード fine mode

合成速度 synthetic rate

構成マスター component master

構造 structure

拘束 restriction

高速 high-speed

高速回転 high speed revolution

高速カウンタコンパレータ high-speed counter comparator

高速カウンタユニット high speed counting module

FA用語辞典
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ee-sii

AC
kaan khlɯ ̂ap
การเคลือบ
ráhàt
รหัส
chanít ráhàt
ชนิดรหัส
khwaamyaaw ráhàt
ความยาวรหัส
kaan rә̂әmtôn rábòp mài tháŋmòt
การเริมตนระบบใหมทังหมด
kaan cháiŋaan rûamkan dâai
การใชงานรวมกันได
kaan cháiŋaan rûamkan dâai
การใชงานรวมกันได
satha ̌an-nii rɔɔŋ
สถานีรอง
kaan yɯ ́t
การยึด
kaan prakɔ ̀ɔp yàaŋ mâithùuktɔ ̂ŋ
การประกอบอยางไมถูกตอง
khɔ ̂ɔpkhèet khwaam phìtphâat
ขอบเขตความผิดพลาด
khwaam phìtphâat càak kaankәәn
ความผิดพลาดจากการเกิน
koothík
โกธิก
áwphút mâithùuktɔ ̂ŋ
เอาทพุทไมถูกตอง
lómlěew
ลมเหลว
tônthun
ตนทุน
kaan bɛ ̀ŋyɛ ̂ɛk
การแบงแยก
chàak yɯ ́tti ̀t
ฉากยึดติด
kɛɛn sateetә̂ә
แกนสเตเตอร
khâa khoŋthîi
คาคงที
khwaamyaaw khoŋthîi
ความยาวคงที
sakruu yɯ ́t
สกรูยึด
àttraa khoŋthîi
อัตราคงที
thamŋaan phìtphâat
ทํางานผิดพลาด
inphút mâithùuktɔ ̂ŋ
อินพุทไมถูกตอง
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ
การเชือมตอ
khɔ ̂ɔmuun kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ
ขอมูลการเชือมตอ
camnuan kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ
จํานวนการเชือมตอ
ma ̌ailêek kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ
หมายเลขการเชือมตอ

誤差過大 Error excessive

ゴシック gothic

誤組み付け improper assembly

誤差 margin of error

子局 slave station

コギング cogging

互換 compatibility

互換性 compatibility

コード長 code length

コールドスタート cold start

固定比率 fixed ratio

交流 AC

コーティング coating

コード code

コード種別 Code type

fixed value

固定長 Fixed length

固定ネジ mounting screw
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コスト cost

個性化 individuation

固定金具 fixing bracket

固定子鉄心 stator core

固定値

コネクション番号 connection number

コネクション数 number of connections

誤動作 malfunction

誤入力 incorrect input

コネクション connection

コネクション情報 connection information

誤出力 incorrect output

故障 failure

FA用語辞典
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satha ̌aná khɔ ̌ɔŋ kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ tɛ ̀ɛ lá raaikaan

สถานะของการเชื่อมตอแตละรายการ
mâimii kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ
ไมมีการเชือมตอ
khɔnnéktә̂ә
คอนเนคเตอร
moodun tuaplɛɛŋ blɔ ́k thәәminɔ ̂n/ khɔnnéktә̂ә
โมดูลตัวแปลงบล็อคเทอรมินอล/คอนเนคเตอร
moodun tuaplɛɛŋ blɔ ́k thәәminɔ ̂n/ sǎai khɔnnéktә̂ә
โมดูลตัวแปลงบล็อคเทอรมินอล/สายคอนเนคเตอร
sakruu yɯ ́t khɔnnéktә̂ә
สกรูยึกคอนเนคเตอร
sakruu khɔnnéktә̂ә
สกรูคอนเนคเตอร
khěm khɔnnéktә̂ә
เข็มคอนเนคเตอร
sùanprakɔ ̀ɔp khɔnnéktә̂ә
สวนประกอบคอนเนคเตอร
dâan thîi chɯ ̂amtɔ ̀ɔ
ดานทีเชือมตอ
kaan dәәnsa ̌aifai mâithùuktɔ ̂ŋ
การเดินสายไฟไมถูกตอง
khátlɔ ̂ɔk
คัดลอก
tônthaaŋ kaan khátlɔ ̂ɔk
ตนทางการคัดลอก
raaikaan khɔ ̂ɔmuun tônthaaŋ kaan khátlɔ ̂ɔk
รายการขอมูลตนทางการคัดลอก
khrooŋkaan tônthaaŋ kaan khátlɔ ̂ɔk
โครงการตนทางการคัดลอก
raaikaan tɛ ̀ɛlá raaikaan
รายการแตละรายการ
khamsàŋ
คําสัง
tua càpweelaa kaan trùatsɔ ̀ɔp inphút khamsàŋ
ตัวจับเวลาการตรวจสอบอินพุทคําสัง
khɔ ́ɔnyaaŋ
คอนยาง
khwaamhěn
ความเห็น
klùm khwaamhěn
กลุมความเห็น
khɔ ̂ɔkhwaam khwaamhěn
ขอความความเห็น
camnuan khɔ ̌ɔŋ cùt hâi khwaamhěn
จํานวนของจุดใหความเห็น
inphút khwaamhěn
อินพุทความเห็น
khwaamsa ̌amâat ráp khwaamhěn
ความสามารถรับความเห็น
thûapai
ทัวไป
kaan kamnòt khâa thûapai
การกําหนดคาทัวไป
sa ̌ai thûapai
สายทัวไป
thәәminɔ ̂n thûapai
เทอรมินอลทัวไป
wíthii kaan dәәnsa ̌aifai sa ̌mràp ùppakɔɔn thûathûapai
วิธีการเดินสายไฟสําหรับอุปกรณทัวๆ ไป

コピー元プロジェクト copy source project

個別 individual

コモン構成 common configuration

コモン線 common line

コメント容量 comment capacity

コモン common

コモン方式 wiring method for common

コモン端子 common terminal
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コマンド command

コマンド入力監視タイマ command input monitoring timer

ゴムハンマー rubber hammer

コメント comment

コメントグループ comment group

コメントステートメント comment statement

コメント点数 number of comment points

コメント入力 comment input

コネクション別状態 Status of each connection

コネクションレス connectionless

コネクタ connector

コネクタ/端子台変換ユニット connector/terminal block converter module

コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル cable for connector/terminal block converter module

コネクタ固定ネジ connector fixing screw

コネクタ取付けネジ connector screw

コネクタピン connector pin

コネクタ部 connector part

コネクト側 connecting side

誤配線 incorrect wiring

コピー copy

コピー元 copy source

コピー元データ一覧 copy source data list
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phɯ ́ɯnthîi nùaikhwaamcam thûapai

พ้ืนที่หนวยความจําทั่วไป
àttraa kaan pàtisèet mòot thûapai
อัตราการปฏิเสธโหมดทัวไป
sìŋ rópkuan mòot thûapai
สิงรบกวนโหมดทัวไป
leen camkàt khɔ ̀ɔpkhèet raŋsǐi
เลนสจํากัดขอบเขตรังสี
tua càtkèp
ตัวจัดเก็บ
kaan plɔ ̀i sana ̌am phalaŋŋaan khooloonâa
การปลอยสนามพลังงานโคโรนา
sakɛɛn khâakhoŋthîi
สแกนคาคงที
cɔɔ khûapkhum
จอควบคุม
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ cɔɔ khûapkhum
การเชือมตอจอควบคุม
tua nam
ตัวนํา
riilee khlɯ ̂ɯn mɛ ̂ɛlèkfaifáa bɛ ̀ɛp nâa sa ̌mphàt
รีเลยคลืนแมเหล็กไฟฟาแบบหนาสัมผัส
sùanbancùfaai khɔ ̌ɔŋ ɛ ́pphlikheecha ̂n
สวนบรรจุไฟลของแอพพลิเคชัน
khrɯ ̂aŋ khûapnɛ ̂n
เครืองควบแนน
mɔɔtә̂ә chanít thîimii kaan thamŋaan khɔ̌ɔŋ tua kèp pracùfaifáa

มอเตอรชนิดทีมีการทํางานของตัวเก็บประจุ
kaan sâaŋ phalaŋŋaan khɯ ̂nma ̀i khɔ ̌ɔŋ tua kèp pracùfaifáa
การสรางพลังงานขึนใหมของตัวเก็บประจุไฟฟา
pho ̌nsathɔ ́ɔnklàp khɔ ̌ɔŋ tua kèp pracùfaifáa
ผลสะทอนกลับของตัวเก็บประจุไฟฟา
kaan rә̂әmtôn dûai tua kèp pracù
การเริมตนดวยตัวเก็บประจุ
tua kèp pracù sǎmrɔɔŋ
ตัวเก็บประจุสํารอง
kaan pàk bɛ ̀ɛp lá-ìat
การปกแบบละเอียด
khwaamtɛ ̀ɛktàaŋ
ความแตกตาง
kaan tâŋkhâa khwaamtɛ ̀ɛktàaŋ
การตังคาความแตกตาง
meenuu khwaamtɛ ̀ɛktàaŋ
เมนูความแตกตาง
tua khûapkhum
ตัวควบคุม
chanít kaan rûap-ruam tua khûapkhum
ชนิดการรวบรวมตัวควบคุม
ai/oo khûapkhum
I/O ควบคุม
sa ̌nyaan áwphút khûapkhum
สัญญาณเอาทพุทควบคุม
khɔ ̂ɔmuun khûapkhum
ขอมูลควบคุม
waaw khûapkhum
วาลวควบคุม
chûaŋkhâa tua khûapkhum
ชวงคาตัวควบคุม
chûaŋ tua khûapkhum lâaŋ
ชวงตัวควบคุมลาง

コンデンサ condenser

コンデンサ運転形モータ capacitor operation type motor

コンタクタ形電磁継電器 contactor type electromagnetic relay

コンテナアプリケーション container application

コンソール接続 console connection

コンダクタ conductor

コンスタントスキャン constant scan

コンソール console

コレクタ collector

コロナ放電 corona discharge

コントローラ内蔵型 controller-integrated type

コモンメモリ領域 common memory area

コモンモード除去比 common mode rejection ratio

コモンモードノイズ common mode noise

コリメートレンズ collimator lens

contrast setting

コントラスト調整メニュー Contrast menu

コントローラ controller
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コンデンサ始動 capacitor start

コンデンサバックアップ capacitor backup

コンデンス縫い condensed stitching

コントラスト contrast

コントラスト調整

コントロール範囲 下限値 controller range lower

コントロール範囲 controller value range

コントロールI/O control I/O

コントロール出力信号 control output signals

コントロールデータ control data

コントロールバルブ control valve

コンデンサ回生 capacitor regeneration

コンデンサ帰還 capacitor feedback
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chûaŋ tua khûapkhum bon

ชวงตัวควบคุมบน
tua plɛɛŋ
ตัวแปลง
kaan pàtisèet kaan oowә̂әlòot tua plɛɛŋ (unnahàphuum faifáa)

การปฏิเสธการโอเวอรโหลดตัวแปลง (อุณหภูมิไฟฟา)
rɛɛŋdan áwphút khɔ ̌ɔŋ kaan plɛɛŋ
แรงดันเอาทพุทของการแปลง
khâa rɛɛŋdan áwphút su ̌uŋsùt khɔ ̌ɔŋ kaan plɛɛŋ
คาแรงดันเอาทพุทสูงสุดของการแปลง
tua plɛɛŋ kamlaŋ thamŋaan
ตัวแปลงกําลังทํางาน
sùanprakɔ ̀ɔp tua plɛɛŋ
สวนประกอบตัวแปลง
moodun  tua plɛɛŋ
โมดูลตัวแปลง
kaan rûapruam
การรวบรวม
káat sii-kee
การด CF
rádàp khɔmphiwtә̂ә
ระดับคอมพิวเตอร
tua kamnòtkhâa
ตัวกําหนดคา
sùansә̌әm hâi so ̌mbuun
สวนเสริมใหสมบูรณ
khomphléetsә̂ә
คอมเพรสเซอร
sa ̌aiphaan lamliaŋ
สายพานลําเลียง
kaan bancù hìiphɔ ̀ɔ
การบรรจุหีบหอ
wiidii-oo khomphoosìt
วิดีโอคอมโพสิท
sa ̌ai wiidii-oo khomphoosìt
สายวิดีโอคอมโพสิท
sa ̌nyaan wiidii-oo khomphoosìt
สัญญาณวิดีโอคอมโพสิท
tua pɔ ̂ŋkan woŋcɔɔn
ตัวปองกันวงจร
rɛɛŋdanfaifáa kәәn
แรงดันไฟฟาเกิน
tua lót rɛɛŋdanfaifáa kәәn
ตัวลดแรงดันไฟฟาเกิน
tua lót rɛɛŋdanfaifáa kәәn
ตัวลดแรงดันไฟฟาเกิน
kaan tâanthaan rɛɛŋdanfaifáa kәәn en hòkmɯ ̀ɯnnɯ ̀ŋphan-sìi-hâa

การตานทานแรงดันไฟฟาเกิน EN61000-4-5
tua lót rɛɛŋdanfaifáa kәәn
ตัวลดแรงดันไฟฟาเกิน
dai-òot lót rɛɛŋdanfaifáa kәәn
ไดโอดลดแรงดันไฟฟาเกิน
tua kamcàt tua rɛɛŋdanfaifáa kәәn
ตัวกําจัดแรงดันไฟฟาเกิน
camnuan rɛɛŋdanfaifáa kәәn
จํานวนแรงดันไฟฟาเกิน
tua krɔɔŋ lót camnuan rɛɛŋdanfaifáa kәәn
ตัวกรองลดจํานวนแรงดันไฟฟาเกิน
sa ̌nyaan rópkuan rɛɛŋdanfaifáa kәәn
สัญญาณรบกวนแรงดันไฟฟาเกิน

コンベア conveyor

梱包 packing

サージキラー surge killer

サージ電圧 surge voltage

サージ吸収素子 surge-absorber

サージ吸収用ダイオード surge absorbing diode

サージノイズ surge noise

サージ電圧抑制フィルタ surge voltage suppression filter
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コンポジットビデオ composite video

コンポジットビデオケーブル composite video cable

コンポジットビデオ信号 composite video signal

サーキットプロテクタ circuit protector

サージ surge

サージアブソーバ surge absorber

サージアブソーバー surge absorber

サージイミュニティ EN61000-4-5 Surge immunity EN61000-4-5

コントロール範囲 上限値 controller range upper

コンバータ converter

コンバータ過負荷遮断(電子サーマル) converter overload rejection (electronic thermal)

コンバータ出力電圧 converter output voltage

コンバータ出力電圧ピーク値 converter output voltage peak value

コンバータ動作中 converter is operating

コンバータ部 converter part

コンバータモジュール converter module

コンパイル compilation

コンパクトフラッシュカード CF card

コンピュータレベル computer level

コンフィギュレータ configurator

コンプリメンタリ complementary

コンプレッサー compressor
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praakòtkaan rɛɛŋdanfaifáa kәәn

ปรากฏการณแรงดันไฟฟาเกิน
sә́әpwә̂ә
เซิรฟเวอร
dâan sә́әpwә̂ә
ดานเซิรฟเวอร
weelaa rɔ ̂ɔp kaan bɔɔrikaan
เวลารอบการบริการ
moodun kaan wátphǒn rɔ ̂ɔp kaan bɔɔrikaan
โมดูลการวัดผลรอบการบริการ
kaan pramuanphǒn bɔɔrikaan
การประมวลผลบริการ
camnuan kaan damnәәnkaan pramuanpho ̌n bɔɔrikaan (thîi kamnòt)

จํานวนการดําเนินการประมวลผลบริการ (ท่ีกําหนด)
weelaa pramuanphǒn kaan bɔɔrikaan
เวลาประมวลผลการบริการ
weelaa pramuanphǒn kaan bɔɔrikaan (thîi kamnòt)
เวลาประมวลผลการบริการ (ทีกําหนด)
sәәwoo
เซอรโว
sa ̌nyaan tɯan sәәwoo
สัญญาณเตือนเซอรโว
woŋcɔɔn khaya ̌ai sәәwoo
วงจรขยายเซอรโว
chanít woŋcɔɔn khaya ̌ai sәәwoo
ชนิดวงจรขยายเซอรโว
khɔ ̂ɔmuun kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ woŋcɔɔn khaya ̌ai sәәwoo
ขอมูลการเชือมตอวงจรขยายเซอรโว
kaan tɔ ̀ɔpsanɔ ̌ɔŋ sәәwoo
การตอบสนองเซอรโว
pìt sәәwoo
ปดเซอรโว
pә̀әt sәәwoo
เปดเซอรโว
sa ̌nyaan sәәwoo pә̀әt
สัญญาณเซอรโว เปด
khrɯ ̂aŋmɯɯ sәәwoo, tua khûapkhum sәәwoo
เครืองมือเซอรโว, ตัวควบคุมเซอรโว
sәәwoo yùt kaan thamŋaan nɯ ̂aŋcàak thùuk baŋkháp
เซอรโวหยุดการทํางานเนืองจากถูกบังคับ
rábòp sәәwoo
ระบบเซอรโว
khûapkhum sәәwoo
ควบคุมเซอรโว
moodun khàpkhɯ ̂an sәәwoo
โมดูลขับเคลือนเซอรโว
phaaraamitә̂ә sәәwoo
พารามิเตอรเซอรโว
prookrɛɛm sәәwoo
โปรแกรมเซอรโว
mɔɔtә̂ә sәәwoo
มอเตอรเซอรโว
khwaamrew mɔɔtә̂ә sәәwoo
ความเร็วมอเตอรเซอรโว
moodun sәәwoo
โมดูลเซอรโว
lɔ ́k sәәwoo
ล็อคเซอรโว
unnahàphuum phìtphlâat
อุณหภูมิผิดพลาด

サーボアンプ種別 servo amplifier type

サーボアンプ接続情報 servo amplifier connection data

サーボアラーム Servo alarm

サーボアンプ servo amplifier

サービス処理時間指定 (specified) service process time

サーボ servo

サービス処理回数指定 (specified) service process execution amount

サービス処理時間 service process time

サービス間隔測定ユニット service interval measurement module

サービス処理 service processing

サーボパラメータ servo-parameter

サージング現象 surging phenomenon

サーバ server

サーバ側 server side

サービス間隔時間 service interval time

servo system

サーボ制御 servo control

サーボドライブユニット servo drive module
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サーボオン servo-on

サーボオン信号 Servo ON signal

サーボ機構 servo-mechanism, servo-controller

サーボ強制停止 servo forced stop

サーボシステム

サーマル異常 thermal error

サーボロック servo lock

サーボプログラム servo program

サーボモータ servo-motor

サーボモータ回転速度 servo motor speed

サーボユニット servo module

サーボ応答性 servo response

サーボオフ servo off

FA用語辞典
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sensә̂ә unnahàphuum

เซ็นเซอรอุณหภูมิ
tua pɔ ̂ŋkan unnahàphuum
ตัวปองกันอุณหภูมิ
riilee unnahàphuum
รีเลยอุณหภูมิ
senwә̂ә truàtchék unnahàphuum
เซนเวอรตรวจเช็คอุณหภูมิ
sawít kaan trù ̀atthîap thәәmítsatә̂ә
สวิตชการตรวจเทียบเทอรมิสเตอร
khwaam tɛ ̀ɛktàaŋ
ความแตกตาง
rii-satáat
รีสตารท
kaan sɯ ̀ɯsa ̌an bɛ ̀ɛp won
การสือสารแบบวน
khɔ ̂ɔmuun bɛ ̀ɛp won
ขอมูลแบบวน
kaan sòŋkhɔ ̂ɔmuun bɛ ̀ɛp won
การสงขอมูลแบบวน
kaan sòŋkhɔ ̂ɔmuun bɛ ̀ɛp won
การสงขอมูลแบบวน
wátthacàk kaan sòŋkhɔ ̂ɔmuun bɛ ̀ɛp won
วัฏจักรการสงขอมูลแบบวน
weelaa kaan pramuanphǒn kaan sòŋkhɔ̂ɔmuun bɛ ̀ɛp won
เวลาการประมวลผลการสงขอมูลแบบวน
rópkuan kaan siŋkhroo kaan sòŋkhɔ ̂ɔmuun bɛ ̀ɛp won
รบกวนการซิงโครการสงขอมูลแบบวน
weelaa rɔ ̂ɔp
เวลารอบ
kaan yép bɛ ̀ɛp bancòp
การเย็บแบบบรรจบ
sênkhóoŋ saikhlɔɔi
เสนโคงไซคลอยด
wátsadù thîi kèpwái
วัสดุทีเก็บไว
wátsadù
วัสดุ
còp
จบ
khâa tàmsùt
คาตําสุด
rá ́hàt khwaam phìtphlâat lâasùt
รหัสความผิดพลาดลาสุด
khanàat
ขนาด
khwaamrew su ̌uŋsùt
ความเร็วสูงสุด
camnuan su ̌uŋsùt khɔ ̌ɔŋ satha ̌an-nii thîi tâŋkhâa
จํานวนสูงสุดของสถานีทีตังคา
camnuan su ̌uŋsùt khɔ ̌ɔŋ kaan tâŋkhâa
จํานวนสูงสุดของการตังคา
khâa su ̌uŋsùt
คาสูงสุด
camnuan su ̌uŋsùt khɔ ̌ɔŋ kaan tâŋkhâa phaaraamitә̂ә
จํานวนสูงสุดของการตังคาพารามิเตอร
kaan pràp khâa thîidii thîisùt
การปรับคาทีดีทีสุด
kaan pɔ ̂ŋkan kaan kә̀әtsám
การปองกันการเกิดซํา

サイクルタイム cycle time

サイクル縫い cycle sewing

大値 maximum value

大パラメータ設定個数 maximum number of parameter settings

大設定局数 maximum number of set stations

大設定数 maximum number of settings

再発防止 prevention of re-occurring

適化 optimization
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サイクロイド曲線 cycloid curve

在庫 inventory

材質 material

終 End

小値 Minimum value

新エラーコード Latest error code

サイズ size

大回転速度 maximum speed

サーマルセンサ thermal sensor

サーマルプロテクタ thermal protector

サーマルリレー thermal relay

サーミスタ thermistor

サーミスタ校正状態切換スイッチ thermistor calibration switch

差異 differences

再起動 restart

サイクリック交信 cyclic communication

サイクリックデータ cyclic data

サイクリック転送 cyclic transmission

サイクリック伝送 cyclic transmission

サイクリック伝送周期 cyclic transmission cycle

サイクリック伝送処理時間 cyclic transmission processing time

サイクリック伝送同期割込み cyclic transmission synchronous interrupt
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riifréet

รีเฟรช
thairítsatә̂ә
ไธริสเตอร
thairítsatә̂ә inwә́әttә̂ә
ไธริสเตอรอินเวอรเตอร
khûapkhum thairítsatә̂ә
ควบคุมไธริสเตอร
wátsadù
วัสดุ
wɛ ̌ɛn
แหวน
khɔ ̂ɔbaŋkháp kaan thamŋaan
ขอบังคับการทํางาน
khamsàŋ kaan thamŋaan
คําสังการทํางาน
phlɛ ̀tfɔɔm kaan thamŋaan
แพลทฟอรมการทํางาน
khûumɯɯ kaan thamŋaan
คูมือการทํางาน
mâattatha ̌an kaan thamŋaan
มาตรฐานการทํางาน
phɯ ́ɯnthîi kaan thamŋaan
พืนทีการทํางาน
lóp
ลบ
ŋɯ ̂ankha ̌ii kaan lɯ ̂akpha ̂ap
เงือนไขการเลือกภาพ
khwaam tɛ ̀ɛktàaŋ
ความแตกตาง
ráyá kaan thamŋaan
ระยะการทํางาน
rábòp dáiwә̂ә sa ̌aikaanphalìt ɯ ̀ɯn
ระบบไดรฟเวอรสายการผลิตอืน
rûam
รวม
kɛɛn rûam
แกนรวม
satha ̌an-nii khûapkhum yɔ ̂i
สถานีควบคุมยอย
khamsàŋ yɔ ̂i
คําสังยอย
tua khûapkhum yɔ ̂i
ตัวควบคุมยอย
prookrɛɛm tɔ ̀ɔnûaŋ
โปรแกรมตอเนือง
kaan tâŋkhâa sɯ ̂ŋ thùukcamkàt sǎmràp ùppakɔɔn
การตังคาซึงถูกจํากัดสําหรับอุปกรณ
ŋɯ ̂ankha ̌ii klùmyɔ ̂i
เงือนไขกลุมยอย
dairékthɔɔrîi yɔ ̂i
ไดเร็กทอรียอย
sàpnèt máak
ซับเน็ตมาสก
rûupbɛ ̀ɛp sàp-nèt máak/rûupbɛ ̀ɛp sàpnèt máak
รปูแบบซับ-เน็ตมาสก/รปูแบบซับเน็ตมาสก
kaan pramuanphǒn phíksêw yɔ ̂i
การประมวลผลพิกเซลยอย
sàp ruuthiin
ซับรูทีน

削除 delete

撮像素子 image pickup element

作業標準 operation standard

作業領域 work area

作業台 operation platform

作業手順書 manual for operation

作業規程 operation regulations

作業指導書 operation instructions

材料 material

座金 washer

サブセット restrictive setting for device

再表示 refresh

サイリスタ thyristor

サイリスタインバータ thyristor inverter

サイリスタ制御 thyristor control

subcommand

サブコントローラ sub controller

サブシーケンスプログラム subsequence program
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差動ラインドライバ方式 differential line driver system

座標 coordinate

座標軸 coordinate axes

サブ管理局 sub-control station

サブコマンド

サブルーチン subroutine

サブピクセル処理 sub-pixel processing

サブセット条件 subset condition

サブディレクトリ subdirectory

サブネットマスク subnet mask

サブネットマスクパターン sub-net mask pattern/subnet mask pattern

差動 differential

作動距離 operating distance
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rîak sàp ruuthiin

เรียกซับรูทีน
prookrɛɛm sàp ruuthiin
โปรแกรมซับรูทีน
khamsàŋ kaan rîak prookrɛɛm sàp ruuthiin
คําสังการเรียกโปรแกรมซับรูทีน
rîak sàp ruuthiin
เรียกซับรูทีน
khwaam tɛ ̀ɛktàaŋ
ความแตกตาง
sanàpsanu ̌n
สนับสนุน
sênthaaŋ thîi sanàpsanǔn
เสนทางทีสนับสนุน
sa ̌nyaantuan yàaŋ rûatrew
สัญญาณเตือนอยางรวดเร็ว
camnuan ruam
จํานวนรวม
rá ́hàt camnuan ruam
รหัสจํานวนรวม
rûupyɔ ̂ɔ
รูปยอ
su ̌unklaaŋ nɛɛwnɔn
ศูนกลางแนวนอน
faŋchân triikoonmítì
ฟงกชันตรีโกณมิติ
chanít sa ̌amlìam
ชนิดสามเหลียม
khɔ ̌ɔŋsǐa càak ùtsa ̌ahàkam
ของเสียจากอุตสาหกรรม
kaan ɔ ̀ɔkbɛ ̀ɛp sa ̌am-dii dûai khɔɔmphiwtә̂ә
การออกแบบ 3-D ดวยคอมพิวเตอร
khrɯ ̂aŋphim sa ̌am-dii
เครืองพิมพ 3-D
mɔɔtә̂ә sa ̌amféet
มอเตอรสามเฟส
káat ɔ ́ksiceen
กาซออกซิเจน
mâattatha ̌an chûakhraaw
มาตรฐานชัวคราว
kaan sùmtuayàaŋ
การสุมตัวอยาง
weelaa kaan sùmtuayàaŋ
เวลาการสุมตัวอยาง
khâa camnuannáp klùmtuayàaŋ
คาจํานวนนับกลุมตัวอยาง
kәәn khâa camnuannáp klùmtuayàaŋ
เกินคาจํานวนนับกลุมตัวอยาง
weelaa kaan sùmtuayàaŋ
เวลาการสุมตัวอยาง
ráyá weelaa sùmtuayàaŋ
ระยะเวลาสุมตัวอยาง
kaan pramuanphǒn kaan sùmtuayàaŋ
การประมวลผลการสุมตัวอยาง
khâa  kaan sùmtuayàaŋ
คาการสุมตัวอยาง
tìttaam kaan sùmtuayàaŋ
ติดตามการสุมตัวอยาง
kaan tìttaam sètsîn
การติดตามเสร็จสิน

産業廃棄物 industrial waste

三次元CAD 3-D cad

サンプリング処理 sampling processing

サンプリング値 sampling value

サンプリング時間 sampling time

サンプリング周期 sampling period

サンプリングトレース完了 trace completed

サンプリングトレース sampling trace
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三次元プリンタ 3-D printer

三相モータ three-phase motor

酸素ガス oxygen gas

暫定規格 temporary standard

サンプリング sampling

サンプリング回数 sampling times

サンプリングカウント値 sampling count value

サンプリングカウント値オーバフロー Sampling count value overflow

サブルーチンコール subroutine call

サブルーチンプログラム subroutine program

サブルーチンプログラムコール命令 subroutine program call instruction

サブルーチン呼出し subroutine call

差分 difference

サポート support

サポートルート supported route

サマリアラーム summary alarm

サムチェック sum check

サムチェックコード sumcheck code

サムネイル thumbnail

左右中央 horizontal center

三角関数 trigonometric function

三角測距式 triangulation type
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rә̂әm kaan tìttaam

เร่ิมการติดตาม
faai kaan tìttaam klùmtuayàaŋ
ไฟลการติดตามกลุมตัวอยาง
kaan sùmtuayàaŋ
การสุมตัวอยาง
kaan tham khrɯ ̂aŋma ̌ai tuayàaŋ
การทําเครืองหมายตัวอยาง
kaan tham khrɯ ̂aŋma ̌ai tuayàaŋ
การทําเครืองหมายตัวอยาง
prookrɛɛm tuayàaŋ
โปรแกรมตัวอยาง
kaan sînsùt lɛ ́ kaan càttâŋ
การสินสุดและการจัดตัง
kaan tàt
การตัด
phii-ɛɛw-sii
PLC
sii-phii-yuu tua khûapkhum bɛ ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
CPU ตัวควบคุมแบบตังโปรแกรมได
moodun sii-phii-yuu tua khûapkhum bɛ ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai

โมดูล CPU ตัวควบคุมแบบตังโปรแกรมได
phii-ɛɛw-sii dâan ai/ép
PLC ดาน I/F
phaasa ̌a tua khûapkhum bɛ ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
ภาษาตัวควบคุมแบบตังโปรแกรมได
kha ̌atâŋ bɛ ̀ɛp yɯ́tti ̀t khɔ ̌ɔŋ tua khûapkhum bɛ ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai

ขาตั้งแบบยึดติดของตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได
rábòp tua khûapkhum bɛ ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
ระบบตัวควบคุมแบบตังโปรแกรมได
phɯ ́ɯnthîi ráp khɔ̂ɔmuun tua khûapkhum bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai

พืนทีรับขอมูลตัวควบคุมแบบตังโปรแกรมได
khamsàŋ tua khûapkhum bɛ ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
คําสังตัวควบคุมแบบตังโปรแกรมได
nùai càai phalaŋŋaan tua khûapkhum bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai

หนวยจายพลังงานตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได
kaan mɔ̂ɔpmǎai tua khûapkhum bɛ ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
การมอบหมายตัวควบคุมแบบตังโปรแกรมได
khrɯɯkhàai tua khûapkhum bɛ ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
เครือขายตัวควบคุมแบบตังโปรแกรมได
nùailàk tua khûapkhum bɛ ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
หนวยหลักตัวควบคุมแบบตังโปรแกรมได
tua khûapkhum bɛ ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai phrɔ ́ɔm
ตัวควบคุมแบบตังโปรแกรมไดพรอม
phátlom thîi thamŋaan taamlamdàp
พัดลมทีทํางานตามลําดับ
cháat faŋchân chәәŋlamdàp
ชารทฟงกชันเชิงลําดับ
woŋcɔɔn chәәŋlamdàp
วงจรเชิงลําดับ
tua khûapkhum taamlamdàp
ตัวควบคุมตามลําดับ
rábòp chәәŋlamdàp
ระบบเชิงลําดับ
dai-akrɛɛm chәәŋlamdàp
ไดอะแกรมเชิงลําดับ
sakɛɛn taamlamdàp
สแกนตามลําดับ
weelaa sakɛɛn taamlamdàp
เวลาสแกนตามลําดับ

シーケンサ言語 programmable controller language

シーケンサ固定台 fixed stand of programmable controller

シーケンサCPUユニット programmable controller CPU module

シーケンサ側I/F PLC side I/F

シーケンサ PLC

シーケンサCPU programmable controller CPU

仕上げ finishing and forming

シアリング shearing

サンプル作成 sample making

サンプルプログラム sample program

シーケンシャルファンクションチャート sequential function chart

サンプリングトレース準備 trace start

サンプリングトレースファイル sampling trace file

サンプリング抜き取り sampling

サンプル印字 sample marking

programmable controller main unit

シーケンサレディ programmable controller ready

シーケンシャルファン sequential fan
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シーケンサ指令 programmable controller command

シーケンサ電源 programmable controller power supply

シーケンサに対する割付 programmable controller assignment

シーケンサネットワーク programmable controller network

シーケンサ本体

シーケンススキャンタイム sequence scan time

シーケンススキャン sequence scan

シーケンス回路 sequential circuit

シーケンスコントローラ sequence controller

シーケンスシステム sequence system

シーケンス図 sequence diagram

シーケンサシステム programmable controller system

シーケンサ受信データエリア Programmable controller receive data area
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kaan khûapkhum taamlamdàp

การควบคุมตามลําดับ
(phaasa ̌a thîi tâŋ prookrɛɛm dâai sa ̌mràp)kaan khûapkhum taamlamdàp

(ภาษาท่ีตั้งโปรแกรมไดสําหรับ) การควบคุมตามลําดับ
kaan wátweelaa thîi sàsǒm nai lamdàp
การวัดเวลาทีสะสมในลําดับ
prookrɛɛm chәәŋlamdàp
โปรแกรมเชิงลําดับ
khamsàŋ chәәŋlamdàp
คําสังเชิงลําดับ
khwaamyaaw phɛ ̀n
ความยาวแผน
khrɯ ̂aŋchɯ ̂am bɛ ̀ɛp sɯm
เครืองเชือมแบบซีม
khrɯ ̂aŋchɯ ̂am
เครืองเชือม
krɔ ̀ɔp pɔ ̂ŋkan
กรอบปองกัน
krɔ ̀ɔp pɔ ̂ŋkan sa ̌ai
กรอบปองกันสาย
sa ̌aifai thîimii krɔ ̀ɔp pɔ ̂ŋkan
สายไฟทีมีกรอบปองกัน
chanít kaan pɔ ̂ŋkan
ชนิดการปองกัน
krɔ ̀ɔp pɔ ̂ŋkan thәәminɔ ̂n (éet-ɛɛw-dii)
กรอบปองกันเทอรมินอล (SLD)
sɯ ́ɯ
ซือ
kaan pràp chèetsǐi
การปรับเฉดสี
phalìttaphan kɯ ̀ŋ sa ̌mlèt
ผลิตภัณฑกึงสําเร็จ
sìilìam mumchàak
สีเหลียมมุมฉาก
mɛ ̂ɛlèk
แมเหล็ก
unnahàphuum sǐi
อุณหภูมิสี
khwaam tɛ ̀ɛktàaŋ sǐi
ความแตกตางสี
satha ̌an-nii mɛ ̂ɛ-khàai
สถานีแมขาย
kɛɛn
แกน
ùppakɔɔn namnɛɛw
อุปกรณนําแนว
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ bɛ ̀ɛp fanplaa
การเชือมตอแบบฟนปลา
kaan lǎi khɔ ̌ɔŋ sa ̌nyaan
การไหลของสัญญาณ
nùai khwaamcam kaan lǎi khɔ ̌ɔŋ sa ̌nyaan
หนวยความจําการไหลของสัญญาณ
kaan wínítchǎi dûai tua-eeŋ
การวินิจฉัยดวยตัวเอง
raaikaan wínítchǎi dûai tua-eeŋ
รายการวินิจฉัยดวยตนเอง
yɯ ́t khâwkàp tua ùppakɔɔn een
ยึดเขากับตัวอุปกรณเอง
woŋcɔɔn thîi yɯ ́t khâwkàp tua ùppakɔɔn een
วงจรทียึดเขากับตัวอุปกรณเอง

シェーディング補正 shading adjustment

仕掛品 semi-manufactured-product

自己診断 self-diagnosis

自己診断一覧 self-diagnostic list

シグナルフロー signal flow

シグナルフローメモリ signal flow memory

自己保持回路 self-holding circuit

自己保持 self-holding
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四角形 rectangle

磁気 magnetic

色温度 color temperature

色差 color difference

自局 host station

軸 axis

ジグ(治具) jig

ジグザグ結線 zigzag connection

シーケンス制御 sequence control

シーケンス制御言語 (programming language for) sequence control

シーケンス蓄積時間測定 sequence accumulation time measurement

シーケンスプログラム sequence program

シーケンス命令 sequence instruction

シート長 Sheet length

シーム機 seam machine

シーム溶接 seam welding

シールド shield

シールドケーブル shield cable

シールド線 shielded wire

シールドタイプ shielded type

シールド端子(SLD) shield terminal (SLD)

仕入れ purchase

FA用語辞典

 し
 │

じ



日本語 英語 タイ語
mɛ ̂ɛlèk

แมเหล็ก
oŋsa ̌a
องศา, ดีกรี
rábòp
ระบบ
kaan bɔɔrihǎancàtkaan rábòp
การบริหารจัดการระบบ
rábòp sǐa
ระบบเสีย
ɛɛw-éet-ai rábòp
LSI ระบบ
phɯ ́ɯnthîi rábòp tɔ ̂ŋhâam
พืนทีระบบตองหาม/พืนทีระบบ
sìŋwɛ ̂ɛtlɔ ́ɔm rábòp
สิงแวดลอมระบบ
phûu bɔɔrihǎancàtkaan rábòp
ผูบริหารจัดการระบบ
moodun kaan khûapkhum rábòp
โมดูลการควบคุมระบบ
kaan salàp rábòp
การสลับระบบ
kaan kamnòtkhâa rábòp
การกําหนดคาระบบ
ùppakɔɔn kamnòtkhâa rábòp
อุปกรณกําหนดคาระบบ
phɯ ́ɯnthîi khɔ ̂ɔmuun rábòp
พืนทีขอมูลระบบ
kaan ɔ ̀ɔkbɛ ̀ɛp rábòp
การออกแบบระบบ
tuayàaŋ woŋcɔɔn kaan ɔ ̀ɔkbɛ ̀ɛp rábòp
ตัวอยางวงจรการออกแบบระบบ
tháŋ rábòp
ทังระบบ
rábòp sǐa
ระบบเสีย
rә̂әm thamŋaan rábòp
เริมทํางานระบบ
khɔ ̂ɔmuun rábòp
ขอมูลระบบ
kaan pɔ ̂ŋkan rábòp
การปองกันระบบ
sawít pɔ ̂ŋkan rábòp
สวิตชปองกันระบบ
nùai khwaamcam rábòp
หนวยความจําระบบ
trùatsɔ ̀ɔp rábòp
ตรวจสอบระบบ
tuabòŋchíi sìŋrópkuan rábòp
ตัวบงชีสิงรบกวนระบบ
lèk-loohà
เหล็ก-โลหะ
lɔɔkaaríthɯ ̂m thammachâat
ลอการิธึมธรรมชาติ
sa ̌ai bɔ ́pbîn
สายบอบบิน
phûu rápchûaŋ sa ̌nyaantɔ ̀ɔ (phûu rápmǎo)
ผูรับชวงสัญญาตอ (ผูรับเหมา)
kaan yépsɔ ̌i
การเย็บสอย

システム構成機器 system configuration device

システム情報エリア system information area

システム切替え system switching

システム構成 system configuration

システム管理者 system manager

システム管理ユニット system control module

システムエリア restricted system area/system area

システム環境 system environment

システム・ダウン system down

システムLSI system LSI

システムモニタ system monitor

磁石 magnet

次数 degree

システム system

システム マネジメント system management

system protection

システムプロテクトスイッチ system protect switch

システムメモリ system memory
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システム全体 entire system

システムダウン system down

システム立上げ system start-up

システムデータ system data

システムプロテクト

しつけ basting

下請け業者 sub-contractor (Contractor)

システム割込みポインタ system interrupt pointer

磁性金属 ferrous-metal

自然対数 natural logarithm

下糸 bobbin thread

システム設計 system design

システム設計回路例 system design circuit example
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日本語 英語 タイ語
damnәәnkaan

ดําเนินการ
khâa thîi mɔ ̀so ̌m
คาทีเหมาะสม
àttraa kaanlòot thîi mɔ ̀so ̌m
อัตราการโหลดทีเหมาะสม
khâa cháicàai thîi mɔ ̀so ̌m
คาใชจายทีเหมาะสม
kaan kèp wátsadù thîi mɔ ̀so ̌m
การเก็บวัสดุทีเหมาะสม
camnuan ciŋ
จํานวนจริง
khanàat thîi mɔ ̀so ̌m
ขนาดทีเหมาะสม
kaan wátphǒn ciŋ
การวัดผลจริง
camnuan mâak
จํานวนมาก
khâa kaanbɔɔrikaan ciŋ
คาการบริการจริง
rә̂әm
เริม
rә̂әm thamŋaan àttanoomát
เริมทํางานอัตโนมัติ
kaan thamhâipen àttanoomát
การทําใหเปนอัตโนมัติ
kaan rә̂әmtôn sètsîn
การเริมตนเสร็จสิน
kaan sâaŋ dooi àttanoomát
การสรางโดยอัตโนมัติ
krasɛ ̌ɛfaifáa kaan rә̂әmtôn
กระแสไฟฟาการเริมตน
rɛɛŋbìt kaan rә̂әmtôn
แรงบิดการเริมตน
kaan thamsám dooi àttanoomát
การทําซําโดยอัตโนมัติ
kaan kɛ ̂ɛkha ̌i dooi àttanoomát
การแกไขโดยอัตโนมัติ
kaan sa ̌mrɔɔŋ khɔ ̂ɔmuun dooi àttanoomát
การสํารองขอมูลโดยอัตโนมัติ
khlɯ ̂anya ́ai
เคลือนยาย
ráhàt kaan khlɯ ̂anya ́ai
รหัสการเคลือนยาย
khamnɛ ́nam  kaan khlɯ ̂anya ́ai
คําแนะนําการเคลือนยาย
kaan camlɔɔŋ
การจําลอง
ráyá weelaa tɔ ̀ɔp kaan camlɔɔŋ
ระยะเวลาตอบการจําลอง
sawít kaan camlɔɔŋ
สวิตชการจําลอง
sɔ ́ɔpwɛɛ kaan camlɔɔŋ
ซอฟตแวรการจําลอง
mòot kaan camlɔɔŋ
โหมดการจําลอง
moodun kaan camlɔɔŋ
โมดูลการจําลอง
tua camlɔɔŋ
ตัวจําลอง

自動生成 auto-generation

始動電流 starting current

シミュレーションソフトウェア simulation software

シミュレーションモード simulation mode

シミュレーションアンサ時間 simulation answer period

シミュレーションスイッチ simulation switch

シミュレータ simulator

シミュレーションユニット simulation module
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始動トルク starting torque

自動復列 auto-replication

自動補正 auto correction

自動保存 auto-backup

シフト shift

シフトコード shift code

シフト命令 shift instruction

シミュレーション simulation

実行 execute

実効値 effective value

実効負荷率 Effective load ratio

実際原価 practical cost

実在庫 practical inventory

実数 real number

実寸法 practical size

実測 actual measurement

質量 mass

実力値 actual service value

始動 start

自動運転 auto-run

自働化 automation

始動完了 starting completion
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日本語 英語 タイ語
khlɯ ̂ɯn rópkuan tua camlɔɔŋ

คล่ืนรบกวนตัวจําลอง
rɛɛŋbìt khǎnnɛ ̂n
แรงบิดขันแนน
tua tha ̌ŋ
ตัวถัง
brèekkә̂ә
เบรคเกอร
tua chɯ ̂am krasɛ ̌ɛfai
ตัวเชือมกระแสไฟ
plák
ปลัก
sɔ ́kke ̀t̀ tua chɯ ̂am krasɛ ̌ɛfai
ซอคเก็ตตัวเชือมกระแสไฟ
kâan
กาน
rûupbɛ ̀ɛp kaan pɔ ̂ŋkan
รูปแบบการปองกัน
phɛ ̀n pɔ ̂ŋkan
แผนปองกัน
kaan tɔ ̀ɔ khâam
การตอขาม
woŋcɔɔn tɔ ̀ɔ khâam
วงจรตอขาม
unnahàphuum dooi rɔ ̂ɔp
อุณหภูมิโดยรอบ
saphâap wɛ ̂ɛtlɔ ́ɔm dooi rɔ ̂ɔp
สภาพแวดลอมโดยรอบ
khwaamchɯ ́ɯn dooi rɔ ̂ɔp
ความชืนโดยรอบ
wátthacàk
วัฏจักร
kaan hòt
การหด
su ̌unklaaŋ rɛɛŋnóomthùaŋ
ศูนยกลางแรงโนมถวง
ai-sii woŋcɔɔn bɛ ̀ɛpruam
IC วงจรแบบรวม
khwaam nǎanɛ ̂n dooi ruam
ความหนาแนนโดยรวม
phûu tìttaam
ผูติดตาม
tua tâanthaan sùanplaai
ตัวตานทานสวนปลาย
sawít kaan tâŋkhâa tua tâanthaan sùanplaai
สวิตชการตังคาตัวตานทานสวนปลาย
sawít kaan lɯ ̂ak tua tâanthaan sùanplaai
สวิตชการเลือกตัวตานทานสวนปลาย
kaan cháat pracùfaifáa
การชารจประจุไฟฟา
khwaamthìi
ความถี
tuatâŋkhâa khwaamthìi
ตัวตังคาความถี
sa ̌nyaan kaan tâŋkhâa khwaamthìi
สัญญาณการตังคาความถี
khâa kaan tâŋkhâa khwaamthìi
คาการตังคาความถี
khwaam lá-ìat kaan tâŋkhâa khwaamthìi
ความละเอียดการตังคาความถี

周囲温度 ambient temperature

周囲環境 surrounding environment

ジャンプ jump

ジャンプ回路 jump circuit

シャヘイパターン shielding pattern

遮へい板 shielding plate

ジャックソケット jack socket

シャフト shaft

ジャッキ jack

ジャック plug

終端抵抗選択スイッチ terminating resistor selection switch

シミュレータノイズ simulator noise

締付けトルク tightening torque

シャーシ chassis

遮断器 breaker

follower

終端抵抗 terminating resistor

終端抵抗設定スイッチ terminating resistor setting switch
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収縮 shrink

重心 center-of-gravity

集積回路 IC, integrated circuit

集積密度 integration density

従節

周波数設定分解能 frequency setting resolution

周波数設定値 frequency setting value

充電 charging

周波数 frequency

周波数設定器 frequency setter

周波数設定信号 frequency setting signal

周囲湿度 ambient humidity

周期 cycle

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
moodun kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ ùppakɔɔn tɔ ̀ɔphûaŋ

โมดูลการเช่ือมตออุปกรณตอพวง
sɔ ̂msɛɛm
ซอมแซม
ɔ ̀ɔk/sînsùt
ออก/สินสุด
námnàk
นําหนัก
woŋcɔɔnlàk
วงจรหลัก
nùaicàai phalaŋŋaan woŋcɔɔnlàk
หนวยจายพลังงานวงจรหลัก
mummɔɔŋ bɛ ̀ɛp yɔ ̂ɔ
มุมมองแบบยอ
wátsadù rápsɛ ̌ɛŋ
วัสดรับแสง
leen rápsɛ ̌ɛŋ
เลนสรับแสง
kɛɛnmu ̌n
แกนหมุน
kaan sɯ ̀ɯsa ̌an
การสือสาร
ráp sa ̌nyaan
รับสัญญาณ
rádàp kaan ráp sa ̌nyaan
ระดับการรับสัญญาณ
sawít làk
สวิตชหลัก
ùppakɔɔn khûapkhum làk
อุปกรณควบคุมหลัก
nâa sa ̌mphàt làk
หนาสัมผัสหลัก
klɔ ̀ŋ kaan tâŋkhâa khwaamrew làk
กลองการตังคาความเร็วหลัก
prakɔ ̀ɔp chínŋaan taam ɔɔdә̂ә
ประกอบชินงานตามออเดอร
khântɔɔn kaan ráp ɔɔdә̂ә
ขันตอนการรับออเดอร
phalìt taam ɔɔdә̂ә
การผลิตตามออเดอร
sòŋ sǐnkháa sùu lûukkháa
สงสินคาสูลูกคา
kaan trùatsɔ ̀ɔp kɔ ̀ɔn sòŋ sǐnkháa sùu lûukkháa
การตรวจสอบกอนสงสินคาสูลูกคา
kaan bә̀әk khɔ ̌ɔŋ càak satɔ ́k
การเบิกของจากสต็อก
bai bә̀әk khɔ ̌ɔŋ ɔ ̀ɔkcàak satɔ ́k
ใบเบิกของออกจากสต็อก
áwphút
เอาทพุท
sawít mɛɛnûan
สวิทช็แมนวล
tua pɔ ̂ɔn phán bɛ ̀ɛp mɛɛnûan
ตัวปอนพัลสแบบแมนวล
riisét bɛ ̀ɛp thammadaa
รีเซตแบบธรรมดา
bɛ ̀ŋ taam chanít
แบงตามชนิด
aayú kaan chái ŋaan
อายุการใชงาน

主制御素子 main control element

主接点 main contact

手動パルサ manual pulsar

手動復列 manual reset

出力 output

手動スイッチ manual switch

寿命 life

種別 Type

51

主速設定箱 principal velocity setting box

受注組立て assembly to the order

受注処理 order processing

受注生産 production to the order

出荷 ex-factory

出荷検査 shipping inspection

出庫 delivery/load

出庫伝票 outgoing stock list

周辺機器接続ユニット Peripheral connection module

修理 repair

終了 exit/end

重量 weight

主回路 main circuit

主回路電源 main circuit power supply

縮小表示 zoom out view

受光素子 light-receiving element

受光レンズ receiver lens

主軸 spindle

授受 communication

受信 receive

受信レベル fiduciary level

主スイッチ main switch
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日本語 英語 タイ語
lɛ ̀ŋ càaifai sǎmràp khrɯ̂aŋ trùatsaɔ̀ɔp aayú kaancháiŋaan

แหลงจายไฟสําหรับเครื่องตรวจสอบอายุการใชงาน
tótsɔ ̀ɔp aayú kaancháiŋaan
ทดสอบอายุการใชงาน
khěm chuumét
เข็มชูเมตซ
chanít
ชนิด
mâattatha ̌an thîi baŋkhápcháí
มาตรฐานทีบังคับใช
khwaamrew thîi samâat cháidâai nai thanthii
ความเร็วทีสามารถใชไดในทันที
faidàp chûakhanà
ไฟดับชัวขณะ
rɛɛŋbìt chûakhanà
แรงบิดชัวขณะ
khâa samɯ ̌an su ̌uŋsùt
คาเสมือนสูงสุด
klɔ ̀ŋ chɯ ̂amtɔ ̀ɔ
กลองเชือมตอ
khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́
ขอมูลจําเพาะ
raaikaan
รายการ
saphâap wɛ ̂ɛtlɔ ́ɔm kaan thamŋaan
สภาพแวดลอมการทํางาน
kaan krathɛ ̂ɛk
การกระแทก
kaan thótsɔ̀ɔp kaan krathɛ ̂ɛk/kaan thótsɔ̀ɔp kaan sànsathɯan

การทดสอบการกระแทก/การทดสอบการสั่นสะเทือน
ráyá camkàt bon
ระยะจํากัดบน
sawít kaan tâŋkhâa ŋɯ ̂ankha ̌i
สวิตชการตังคาเงือนไข
limìt sawít bon
ลิมิตสวิทชบน
ráhàt raai-la-ìat khwaam phìtphâat
รหัสรายละเอียดความผิดพลาด
su ̌unklaaŋ dâan bonsùt
ศูนยกลางดานบนสุด/จุดดานบนสุด
unnahàphuum hɔ ̂ŋ
อุณหภูมิหอง
khwaam sawàaŋ hɔ ̂ŋ
ความสวางหอง
èekkasa ̌an khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́
เอกสารขอมูลจําเพาะ
mâi sǐaha ̌ai
ไหมเสียหาย
dít thîi sǎamâat chátdâai
ดิสกทีสามารถใชได
kaan prayàt sǎaifai
การประหยัดสายไฟ
krasɛ ̌ɛfai thîichái
กระแสไฟทีใช
phalaŋŋaan faifáa thîichái
พลังงานไฟฟาทีใช
khɔ ̂ɔmuun
ขอมูล
nùai khɔ ̂ɔmuun
หนวยขอมูล

使用環境 operating environment

衝撃 shock

仕様 specification

使用一覧 list

準尖頭値 quasi-peak value

ジョイントボックス joint box

瞬時停電 temporary power shutdown

瞬時発生トルク instantaneously occurring torque

準拠規格 compliance standards

瞬時許容回転速度 permissible instantaneous speed

焼損 burnout

寿命検出電源ユニット Life detection power supply module

寿命試験 test of operation life

シュメッツ Schmetz needle

種類 type

ambient temperature

使用周囲照度 ambient light

仕様書 specifications
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条件設定スイッチ condition setting switch

上限リミットスイッチ upper limit switch

詳細エラーコード detail error code

上死点 top dead center/top dead point

使用周囲温度

情報ユニット communication module

情報 information

使用ディスク applicable disk

省配線 wire saving

消費電流 current consumption

消費電力 power consumption

衝撃試験 impact test/shock test

上限ストロークリミット upper stroke limit

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
kaan damnәәnkaankháa

การดําเนินการคา
nùaicàai phalaŋŋaan chәәŋphaanít
หนวยจายพลังงานเชิงพาณิชย
phɯ ́ɯnthîi kaan tâŋkhâa ɛ ́pphlikheechân
พืนทีการตังคาแอพพลิเคชัน
kaan prayàt rɛɛŋŋaan
การประหยัดแรงงาน
chɔ ́t, látwoŋcɔɔn
ช็อต, ลัดวงจร
chooruum
โชวรูม
kaan rә̂әmtôn
การเริมตน
khâa rә̂әmtôn
คาเริมตน
kaan khayàw baobao
การเขยาเบาๆ
khwaamyaaw sênthaaŋ
ความยาวเสนทาง
kaan khamnuan pɔrimaan kaan chái
การคํานวนปริมาณการใช
wátthacàk krabuankaan
วัฏจักรกระบวนการ
siirîaw
ซีเรียล
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ yuu-éet-bii/siirîaw
การเชือมตอ USB/ซีเรียล
ma ̌ailêek siirîaw
หมายเลขซีเรียล
sadɛɛŋ mǎailêek siirîaw
แสดงหมายเลขซีเรียล
sùan sadɛɛŋ mǎailêek siirîaw
สวนแสดงหมายเลขซีเรียล
intәәféet siirîaw
อินเทอรเฟซซีเรียล
moodun kaan sɯ ̀ɯsa ̌an siirîaw
โมดูลการสือสารซีเรียล
kaan sɯ ̀ɯsa ̌an siirîaw
การสือสารซีเรียล
kaan chɯ̂amtɔ̀ɔ moodun sii-phii-yuu kaan sɯ̀ɯsǎan siirîaw
การเชือมตอโมดูล CPU การสือสารซีเรียล
moodun kaan sɯ ̀ɯsa ̌an siirîaw
โมดูลการสือสารซีเรียล
kaansòŋkhɔ ̂muun siirîaw
การสงขอมูลซีเรียล
phɛ ̀n ma ̌ailêek siirîaw
แผนหมายเลขซีเรียล
phɔ ̀ɔt siirîaw
พอรทซีเรียล
tua khûapkhum chút
ตัวควบคุมชุด
caarabii silikhɔ ̂n
จาระบีซิลิคอน
tua kèppracùfaifáa silikhɔ ̂n
ตัวเก็บประจุไฟฟาซิลิคอน
thraansítsatә̂ә silikhɔ ̂n
ทรานซิสเตอรซิลิคอน
námman chákŋaw silikhɔ ̂n
นํามันชักเงาซิลิคอน

シリアルNo serial No.

シリアルNo.表示板 serial number display

シリコン グリス silicon grease

シリコン コンデンサ silicon capacitor

シリアルポート serial port

シリーズレギュレータ series regulator

シリコン ニス silicon varnish

シリコン トランジスタ silicon transistor
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シリアルNo. 表示部 serial number display section

シリアルインタフェース serial interface

シリアルコミュニケーションユニット serial communication module

シリアル通信 serial communication

シリアル通信CPUユニット接続 serial communication CPU module connection

シリアル通信ユニット serial communication module

シリアル伝送 serial transmission

シリアル表示板 serial number plate

商用運転 commercial operation

商用電源 commercial power supply

使用用途設定エリア application setting area

省力化 labor saving

ショート short, short circuit

ショールーム showroom

初期化 initialization

初期値 initial value

ジョグ jog

助走長 approach length

所要量計算 calculation of demand

処理サイクル process cycle

シリアル serial

シリアル/USB接続 serial/USB connection

FA用語辞典

し



日本語 英語 タイ語
yaaŋ silikhɔ ̂n

ยางซิลิคอน
weefә̂ә silikhɔ ̂n
เวเฟอรซิลิคอน
reesîn silikhɔ ̂n
เรซินซิลิคอน
éet sii aa (tua pràp krasɛ ̌ɛ)
เอสซีอาร(ตัวปรับกระแส)
khrɯ ̂aŋ pràp krasɛ ̌ɛsalàp hâipen krasɛ ̌ɛtroŋ bɛ ̀ɛp khûapkhum dooi silikhɔ̂n sɔ̌ɔŋ thítthaaŋ

เคร่ืองปรับกระแสสลับใหเปนกระแสตรงแบบควบคุมโดยซิลิคอนสองทิศทาง

chanít dai-a-frɛɛm silikhɔ ̂n
ชนิดไดอะแฟรมซิลิคอน
krabɔ ̀ɔksùup
กระบอกสูบ
phâama ̌i
ผาไหม
bɛ ̀ɛp síŋ/sɔ ́ɔt
แบบซิงค/ซอรส
sawít lɯ ̂ak síŋ/sɔ ́ɔt
สวิทชเลือกซิงค/ซอรส
áwphút bɛ ̀ɛp síŋ
เอาทพุทแบบซิงค
bɛ ̀ɛp sɔ ́ɔt
แบบซอรส
nùai áwphút bɛ ̀ɛp síŋ
หนวยเอาทพุทแบบซิงค
intәәféet inphút/áwphút bɛ ̀ɛp síŋ
อินเตอรเฟสอินพุท/เอาทพุทแบบซิงค
inphút bɛ ̀ɛp síŋ
อินพุทแบบซิงค
plaaidiaw
ปลายเดียว
ŋaandiaw
งานเดียว
phalìttaphan mài
ผลิตภัณฑใหม
khɔndensә̂ә pràp féet namnâa
คอนเดนเซอรปรับเฟสนําหนา
kaan wínítchǎi
การวินิจฉัย
moodun ai/oo ráyáklai sii-sii líŋ phrɔ ́ɔmdûai faŋchân kaan wínítcha ̌i

โมดูล I/O ระยะไกล CC ลิงคพรอมดวยฟงกชั่นการวินิจฉัย

moodun inphút yîisìpsìi wii-dii-sii phrɔ ́ɔmdûai faŋchân kaan wínítcha ̌i

โมดูลอินพุท 24VDC พรอมดวยฟงกชั่นการวินิจฉัย
moodun áwphút thraansítsatә̂ә phrɔ ́ɔmdûai faŋchân kaan wínítcha ̌i

โมดูลเอาทพุททรานซิสเตอรพรอมดวยฟงกชั่นการวินิจฉัย

kaan càtkaan hâipenpaitaam mǎaikamnòtkaan
การจัดการใหเปนไปตามหมายกําหนดการ
kaan sàn
การสัน
ɛmphlicùut
แอมพลิจูด
khrooŋkaan phɯ ́ɯnthǎan
โครงการพืนฐาน
moodun kaan khlɯ ̂anwa ̌i phɯ ́ɯnthǎan
โมดูลการเคลือนไหวพืนฐาน
khanàat sa ̌nyalák
ขนาดสัญลักษณ
khrɯ ̂aŋma ̌ai sa ̌nyalák
เครืองหมายสัญลักษณ

シンクタイプ出力ユニット sink type output module

シンク入出力インタフェース sink I/O interface

シンク出力 sink output

シンクタイプ sink type

シンク/ソース sink/source type

シンク・ソース切換えスイッチ sink/source selection switch

シリンダ cylinder

シルク silk

シリコン双方向性制御整流素子 bidirectional silicon controlled rectifier

シリコンダイヤフラム式 silicon diaphragm type

進捗管理 schedule management

シリコン ラバー silicon rubber

シリコンウェーハ silicon wafer

シリコン樹脂 silicon resin

シリコン制御整流素子 silicon-controlled rectifier (SCR)

CC-Link remote I/O module with diagnostic functions

診断機能付きDC24V入力ユニット 24VDC input module with diagnostic functions

診断機能付きトランジスタ出力ユニット transistor output module with diagnostics function
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シングルタスク single task

新製品 new product

進相コンデンサ power factor correction capacitor

診断 diagnostics

診断機能付きCC-LinkリモートI/Oユニット

シンボルマーク symbol mark

シンボルサイズ symbol size

振動 vibration

振幅 amplitude

シンプルプロジェクト Simple project

シンプルモーションユニット Simple Motion Module

シンク入力 sink input

シングルエンド single-ended

FA用語辞典
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khwaam chɯ ̂athɯ ̌ɯdâai

ความเช่ือถือได
rádàpnáam
ระดับนํา
rádàp
ระดับ
káat haidroocên
กาซไฮโดรเจน
nɛɛwtâŋ
แนวตัง
sàp sawít
สับสวิทช
salàp bɛ ̀ɛp lɯ ̂akda ̂ai
สลับแบบเลือกได
tamnɛ ̀ŋ sawít
ตําแหนงสวิทช
khwaamrew kaan sawítchîŋ
ความเร็วการสวิทชิง
lɛ ̀ŋ càaifai bɛ ̀ɛp sawítchîŋ
แหลงจายไฟแบบสวิทชิง
kaan khûapkhumfai bɛ ̀ɛp sawítchîŋ
การควบคุมไฟแบบสวิทชิง
nɛɛwnɔɔn
แนวนอน
sa ̌nyaan sa ̌mràp kaan siŋkhroonái nai nɛɛwnɔɔn
สัญญาณสําหรับการซินโครไนซในแนวนอน
tualêek
ตัวเลข
kaan khamnuan khɔ ̂ɔmuun
การคํานวณขอมูล
kaan khûapkhum dooi chái tualêek
การควบคุมโดยใชตัวเลข
nùai khûapkhum khâa
หนวยควบคุมคา
nâatàaŋ phә̂әtәәm
หนาตางเพิมเติม
tua kèppracùfaifáa prasìtthiphâap su ̌uŋ
ตัวเก็บประจุไฟฟาประสิทธิภาพสูง
moodun dítdái prasìtthiphâap sǔuŋ
โมดูลดิสกไดรฟประสิทธิภาพสูง
khaya ̌ai
ขยาย
kaan tìttâŋ
การติดตัง
khâam kaan damnәәnkaan
ขามการดําเนินการ
chɔ ̂ŋwâaŋ
ชองวาง
khrɯ ̂aŋ sakɛɛn
เครืองสแกน
sakɛɛn
สแกน
rɔ ̂ɔp kaan sakɛɛn
รอบการสแกน
chanít kaan damnәәnkaan sakɛɛn
ชนิดการดําเนินการสแกน
prookrɛɛm chanít kaan damnәәnkaan sakɛɛn
โปรแกรมชนิดการดําเนินการสแกน
wátthacàk kaan sakɛɛn
วัฏจักรการสแกน

数値演算 data calculation

数値制御 numerical control,NC

スキャン間隔 scan interval

スキャン実行タイプ scan execution type

スキャナー scanner

スキャン scan

スキャン周期 scan cycle

スキャン実行タイププログラム scan execution type program
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数値制御装置 value control unit

スーパーインポーズウィンドウ superimpose window

スーパーコンデンサ super capacitor

スーパーディスクドライブユニット super disk drive module

ズームイン zoom in

据付 installation

スキップ実行 skip execution

隙間 gap

信頼性 reliability

水位 water level

水準 level

水素ガス hydrogen gas

垂直 vertical

スイッチオーバー switchover

スイッチ切換 switch-selectable

スイッチ状態 switch status

スイッチング速度 switching speed

スイッチング電源 switching power supply

スイッチングレギュレータ switching regulator

水平 horizontal

水平同期信号 signal for horizontal synchronization

数字 numeric

FA用語辞典

 し
 │

す



日本語 英語 タイ語
khwaamrew kaan sakɛɛn

ความเร็วการสแกน
weelaa kaan sakɛɛn
เวลาการสแกน
kaan wátphǒn weelaa kaan sakɛɛn
การวัดผลเวลาการสแกน
weelaa sakɛɛn thîi khayǎaǐ
เวลาสแกนทีขยาย
trùatsɔ ̀ɔp weelaa kaan sakɛɛn
ตรวจสอบเวลาการสแกน
nâacɔɔ trùatsɔ ̀ɔp weelaa kaan sakɛɛn
หนาจอตรวจสอบเวลาการสแกน
tamnɛ ̀ŋ su ̌unklaaŋ kaan sakɛɛn
ตําแหนงศูนยกลางการสแกน
wíthii  kaan sakɛɛn
วิธีการสแกน
kaan tâŋkhâa mòot  kaan sakɛɛn
การตังคาโหมดการสแกน
phák nâacɔɔ

พักหนาจอ
khamsàŋ
คําสัง
raaikaan faai khamsàŋ
รายการไฟลคําสัง
tua kɛ ̂ɛkha ̌i khamsàŋ
ตัวแกไขคําสัง
faai khamsàŋ
ไฟลคําสัง
kɛ ̂ɛkha ̌i khamsàŋ
แกไขคําสัง
sakruu
สกรู
lɯ ̂an duu
เลือนดู
thɛ ̀ɛp lɯ ̂an
แถบเลือน
camkàt kaan lót khanàat sakew
จํากัดการลดขนาดสเกล
khâa camkàt kaan lót khanàat sakew
คาจํากัดการลดขนาดสเกล
la ̌ŋcàak kaan pràp khanàat sakew
หลังจากการปรับขนาดสเกล
camkàt kaan phә̂әm khanàat sakew
จํากัดการเพิมขนาดสเกล
khâa camkàt kaan phә̂әm khanàat sakew
คาจํากัดการเพิมขนาดสเกล
khâa kaan pràp khanàat sakew
คาการปรับขนาดสเกล
khwaamkwâaŋ khanàat sakew
ความกวางขนาดสเกล
sakew
สเกล
kaan plìan khanàat sakew
การเปลียนขนาดสเกล
ma ̌aikamnòtkaan
หมายกําหนดการ
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ bɛ ̀ɛp sataa
การเชือมตอแบบสตาร
tua àksɔ ̌ɔn rә̂әm
ตัวอักษรเริม

スクリプトエディタ script editor

スクリプトファイル script files

スクリプト script

スクリプト一覧 script file list

スキャンモード指定 scan mode setting

スクリーンセーブ screen save

スキャン中心位置 scanning center position

スキャン方式 scanning method

スキャンタイムモニタ scan time monitor

スキャンタイムモニタ画面 scan time monitor screen

スケーリング値 scaling value

スキャンスピード scan speed

スキャンタイム scan time

スキャンタイム測定 scan time measurement

スキャンタイム延び時間 extended scan time

after scaling

スケーリング上限 SCALING UPPER LIMIT

スケーリング上限値 Scaling upper limit value
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スクロール scroll on

スクロールバー scroll bars

スケーリング下限 SCALING LOWER LIMIT

スケーリング下限値 Scaling lower limit value

スケーリング後

スタートキャラクタ start character

スター結線 star connection

スケーリング幅 scaling width

スケール scale

スケール換算 scale conversion

スケジュール schedule

スクリプト編集 edit script

スクリュー screw

FA用語辞典
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sùan rә̂әm

สวนเร่ิม
meenuu rә̂әm
เมนูเริม
khrɯ ̂aŋ yókkhɔ ̌ɔŋ
เครืองยกของ
câawnâathîi khɔ ̌ɔŋ phanɛ ̀ɛk
เจาหนาทีของแผนก
nùai khwaamcam khoŋthîi
หนวยความจําคงที
áwphút thîimii sathǐanraphâap
เอาทพุททีมีสเถียรภาพ
rûn mâattatha ̌an
รุนมาตรฐาน
tâŋdìaw
ตังเดียว
kaan cháiŋaan bɛ ̀ɛp yɛ ̂ɛkdìaw
การใชงานแบบแยกเดียว
satha ̌aná
สถานะ
kaan thamŋaan satha ̌aná
การทํางานสถานะ
thɛ ̀k satha ̌aná
แท็กสถานะ
phɛ ̀nna ̂a thɛ ̀k satha ̌aná
แผนหนาแท็กสถานะ
thɛ ̀ɛp satha ̌aná
แถบสถานะ
lɛ ́t satha ̌aná
แลตชสถานะ
camnuan khântɔɔn kaan damnәәnkaan lɛ ́t satha ̌aná
จํานวนขันตอนการดําเนินการแลตชสถานะ
kaan banthɯ ́k satha ̌aná
การบันทึกสถานะ
khɔ ̂ɔkhwaam
ขอความ
satèp mɔɔtә̂ә
สเต็ปมอเตอร
chútkhàp satèp mɔɔtә̂ә
ชุดขับสเต็ปมอเตอร
satèp
สเต็ป
ma ̌ailêek satèp
หมายเลขสเต็ป
kaan kamnòt mǎailêek satèp kaan thamŋaan
การกําหนดหมายเลขสเต็ปการทํางาน
kaan rә̂әm càpweelaa kaan trùatsɔ̀ɔp kaan plìan phàankhântɔɔn

การเร่ิมการจับเวลาการตรวจสอบการเปลี่ยนผานข้ันตอน
kaan thamŋaan thii lá satèp
การทํางานทีละสเต็ป
wíthii kaan thamŋaan bɛ̀ɛp tɔ ̀ɔpsanɔ ̌ɔŋ sa ̌nyaan bɛ̀ɛp satèp
วิธีการทํางานแบบตอบสนองสัญญานแบบสเต็ป
kaan damnәәnkaan khântɔɔn
การดําเนินการขันตอน
camnuan khântɔɔn
จํานวนขันตอน
weelaa nai khântɔɔn
เวลาในขันตอน
ma ̌ailêek satèp
หมายเลขสเต็ป

ステータスラッチ status latch

ステータスラッチ実行ステップNo. status latch execution step number

ステップ実行 step execution

ステップ数 number of steps

ステップ運転 operation in step

ステップ応答法 step response method

ステップ番号 step number

ステップ゜内時間 time in the step
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ステータスロギング status logging

ステートメント statement

ステッピングモータ stepping motor

ステッピングモータドライバ stepping motor driver

ステップ step

ステップNo. step No.

ステップNo. 指定 step No. specification/setting

ステップ移行監視タイマ起動 startup of monitoring timer for step transition

スタートセクション start section

スタートメニュー start menu

スタッカー stacker

スタッフ部門 staff department

スタティックメモリ static memory

スタビリティ出力 stability output

スタンダードモデル standard model

スタンドアロン stand-alone

スタンドアロンユース stand-alone use

ステータス status

ステータス操作 status operation

ステータスタグ status tag

ステータスタグフェースプレート status tag faceplate

ステータスバー status bar

FA用語辞典
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damnәәnkaan khântɔɔn

ดําเนินการขั้นตอน
riilee khântɔɔn
รีเลยขันตอน
phɛ ̀n dai-a-frɛɛm satɛɛnlèet
แผนไดอะแฟรมสเตนเลส
kaan thamŋaansám prookrɛɛm thîi càtkèpwái
การทํางานซําโปรแกรมทีจัดเก็บไว
kaan yùtnîŋ
การหยุดนิง
kaan pɔ ̂ŋkan kaan yùtnîŋ
การปองกันการหยุดนิง
rádàp kaan thamŋaan kaan pɔ ̂ŋkan kaan yùtklaaŋkhan
ระดับการทํางานการปองกันการหยุดกลางคัน
tuayùt
ตัวหยุด
tuayùt chanít nɯ ̀ŋ
ตัวหยุดชนิด 1
yùt dooi tuayùt dâŋdәәm
หยุดโดยตัวหยุดดังเดิม
wíthii kaan tuayùt
วิธีการตัวหยุด
yùt
หยุด
sa ̌nyaan tɯan kaan yùt
สัญญาณเตือนการหยุด
tua àksɔ ̌ɔn yùt
ตัวอักษรหยุด
satha ̌aná kaan yùt
สถานะการหยุด
nâasa ̌mphàt satɔ ́p
หนาสัมผัส STOP
waawyùt
วาลวหยุด
satɔ ́pbìt
สต็อปบิท
khwaamyaaw satɔ ́pbìt
ความยาวสต็อปบิท
phaasa ̌a tua àksɔ ̌ɔn thîimii khrooŋsâaŋ
ภาษาตัวอักษรทีมีโครงสราง
sa ̌aitroŋ
สายตรง
chaníttroŋ
ชนิดตรง
chûaŋ khwaam yaaw
ชวงความยาว
sùt chûaŋ khwaam yaaw
สุดชวงความยาว
àttraasùan chûaŋ khwaam yaaw
อัตราสวนชวงความยาว
khìit camkàt caŋwà
ขีดจํากัดจังหวะ
áwphút kaan khlɯ ̂anwa ̌i
เอาทพุทการเคลือนไหว
sa ̌nyaan kaan khlɯ ̂anwa ̌i
สัญญาณการเคลือนไหว
woŋcɔɔn sanápbә̂ә
วงจรสนับเบอร
krachâak
กระชาก

ストップアラーム stop alarm

ストップキャラクタ stop character

ストッパ停止式 stopper method

ストップ stop

ストッパ式1 stopper type 1

ストッパ停止 stop by the origin stopper

ストール防止動作レベル stall prevention operation level

ストッパ stopper

ストール stall

ストール防止 stall prevention

ストロークエンド stroke end

ステップラン step run

ステップリレー step relay

ステンレスダイヤフラム式 stainless steel diaphragm type

ストアードプログラム繰返し演算 stored program repeat operation

straight cable

ストレート出し用タイプ straight out type

ストローク stroke
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ストップバルブ stop valve

ストップビット stop bit

ストップビット長 stop bit length

ストラクチャードテキスト言語 structured text language

ストレートケーブル

スパイク spike

スナバ回路 snubber circuit

ストローク比 Stroke ratio

ストロークリミット stroke limit

ストローブ出力 strobe output

ストローブ信号 strobe signal

ストップ状態 stop status

ストップ状態接点 STOP contact

FA用語辞典
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rɛɛŋdan krachâak

แรงดันกระชาก
kuncɛɛlɯ ̂an
กุญแจเลือน
kaan pràpkaanlɯ ̂an/kaan yɯ ̂ɯtkhaya ̌ai
การปรับการเลือน/การยืดขยาย
kaan bòŋchíi camkàt khwaamrew (áwphút nai ráwàaŋ kaan camkàt khwaamrew)

การบงชี้จํากัดความเร็ว (เอาทพุทในระหวางการจํากัดความเร็ว)

saprái
สไปรท
kaan bòŋchíi saprái
การบงชีสไปรท
blɔ ́k thәәminɔ ̂n nìip sapriŋ
บล็อคเทอรมินอลหนีบสปริง
thîiwâaŋ
ทีวาง
khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́
ขอมูลจําเพาะ
lɯ ̂ɯnthala ̌i
ลืนไถล
kaan khûapkhum khwaamthìi lɯ ̂ɯnthala ̌i
การควบคุมความถีลืนไถล
kaan khûapkhum kaan lɯ ̂ɯnthala ̌i
การควบคุมการลืนไถล
kaan chɯ ̂am faifáa bɛ ̀ɛp cùt
การเชือมไฟฟาแบบจุด
khlát́ bɛ ̀ɛp thamŋaan râaprîap
คลัทชแบบทํางานราบเรียบ
khâakhoŋthîi weelaa kaan thamŋaan râaprîap
คาคงทีเวลาการทํางานราบเรียบ
rɛɛŋdan lòot
แรงดันโหลด
thәәminɔ̂n ráirɔɔichɯ ̂am bɛ ̀ɛp miiplɔ̀ɔk / thәәminɔ̂n ráirɔɔichɯ ̂am phrɔ́ɔm plɔ̀ɔk

เทอรมินอลไรรอยเช่ือมแบบมีปลอก เทอรมินอลไรรอยเช่ือมพรอมปลอก

phɛ ̀n nɛɛwyaaw
แผนแนวยาว
moodun thǎanlàk chanítyaaw
โมดูลฐานหลักชนิดบาง
moodun lɛ ̀ŋcàaiphalaŋŋaan chanítbaaŋ
โมดูลแหลงจายพลังงานชนิดบาง
pɔɔrimaan ŋaan
ปริมาณงาน
satha ̌an-nii saléep
สถานีสเลฟ
kɛɛnsaléep
แกนสเลฟ
pho ̌nkrathóp càak khwaamlâat-iaŋ
ผลกระทบจากความลาดเอียง
salɔ ́t
สล็อต
kaan pramuanphǒn kaan sadɛɛŋ camnuan salɔ ́t
การประมวลผลการแสดงจํานวนสล็อต
camnuan salɔ ́t
จํานวนสล็อต
khwaam khlâatkhlɯ ̂an khɔ ̌ɔŋ khanàat thîi yɔɔmrápdâai
ความคลาดเคลือนของขนาดทียอมรับได
kaanwát mítì
การวัดมิติ
khûapkhum
ควบคุม

スムージング時定数 smoothing time constant

スラスト荷重 Thrust load

スロット点数 number of slots

寸法許容差 allowable deviation of size

スロット slot

スロット数表示処理 slot count display processing

制御 control

寸法測定 dimension measurement
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スリーブ付圧着端子 sleeved solderless terminal, solderless terminal with sleeve

スリット slit plate

スリムタイプ基本ベースユニット slim type main base module

スリムタイプ電源ユニット slim type power supply module

スループット throughput

スレーブ局 slave station

スレーブ軸 slave axis

スロープピアス slope pierce

スパイク電圧 spike voltage

スパナ spanner

スパン・シフト調整 span/shift adjustment

スピードリミット表示(速度制限中出力) speed limit indication (output during speed limit)

スプライト sprite

スプライト表示 sprite indicate

スプリングクランプ端子台 spring clamp terminal block

スペース space

スペック specifications

すべり slip

すべり周波数制御 slip frequency control

すべり補正 slip compensation

スポット溶接 spot weld

スムージングクラッチ smoothing clutch

FA用語辞典
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nùai càaiphalaŋŋaan woŋcɔɔn khûapkhum

หนวยจายพลังงานวงจรควบคุม
klɔ ̀ŋ khûapkhum
กลองควบคุม
nɔ ̂ɔkchûaŋ wíthii kaan khûapkhum
นอกชวงวิธีการควบคุม
bɛ ̀ɛp râaŋ kaan phalìt
แบบรางการผลิต
kaan bɔɔrihǎancàtkaan kaan phalìt
การบริหารจัดการการผลิต
théknoolooyîi kaan phalìt
เทคโนโลยีการผลิต
phɛ ̌ɛn kaan phalìt
แผนการผลิต
krabuankaan  kaan phalìt
กระบวนการการผลิต
yùt kaan phalìt
หยุดการผลิต
sa ̌ai kaan phalìt
สายการผลิต
khrɯ ̂aŋchái sa ̌mnákŋaan
เครืองใชสํานักงาน
rɛɛŋ sìatthaan sathìt
แรงเสียดทานสถิตย
nâacɔɔ thîi sâaŋkhɯ ̂n
หนาจอทีสรางขึน
féet thammadaa
เฟสธรรมดา
kaan phalìt
การผลิต
tônthun kaan phalìt
ตนทุนการผลิต
krabuankaan kaan phalìt
กระบวนการการผลิต
khâacháicàai nai kaan phalìt
คาใชจายในการผลิต
weelaa thîi tâŋwái
เวลาทีตังไว
sa ̌nyaan rópkuan nìawnam khoŋthîi
สัญญาณรบกวนเหนียวนําคงที
chanít kaanpracù krasɛ ̌ɛfaifáa
ชนิดการประจุกระแสไฟฟา
khwaam mɛ ̂nyam
ความแมนยํา
kaan thótsɔ ̀ɔp prasìtthiphâap
การทดสอบประสิทธิภาพ
kaan prachum fàaikhǎai lɛ ́ fa ̀aiphalìt
กรประชุมฝายขายและฝายผลิต
kaan triamkaan/ kaan bamruŋráksa ̌a
การเตรียมการ/การบํารุงรักษา
raaikaan khɔ ̂ɔmuun phalìtthaphan
รายการขอมูลผลิตภัณฑ
ùppakɔɔn thîimii khwaam mɛ ̂nyam
อุปกรณทีมีความแมนยํา
woŋrɔ ̂ɔp khwaamsa ̌mphan chәәŋbùak
วงรอบความสัมพันธเชิงบวก
tàkka chәәŋbùak
ตรรกะเชิงบวก
woŋcɔɔn ráksa ̌a khwaamplɔ ̀ɔtphai phìtphlâat
วงจรรักษาความปลอดภัยผิดพลาด

生成画面 generated screen

正相 normal phase

静止 stationary

静止摩擦 static friction

生産中止 production stop

生産ライン production line

生産計画 production plan

生産工程 production procedure

生産管理 production management

生産技術 production technology

生販会議 production & sales meeting

制御回路電源 Control circuit power supply

制御盤 control box

制御方式設定範囲外 control method out of range

製作図 production drawing

capacitance type

精度 precision

性能試験 performance test
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製造工程 manufacture procedure

製造費 production expenditure

整定時間 settling time

静電誘導ノイズ static induced noise

静電容量型

セーフティ回路異常 safety circuit error

正論理 positive logic

整備 preparation/maintenance

製品情報一覧 product information list

精密機器 precision apparatus

正ループ positive loop

製造 manufacture

製造原価 manufacture cost

FA用語辞典
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mòot plɔ ̀ɔtphai

โหมดปลอดภัย
áwphút kaan trùatsɔ ̀ɔp dâan khwaamplɔ ̀ɔtphai
เอาทพุทการตรวจสอบดานความปลอดภัย
tuacàpweelaa sàso ̌m
ตัวจับเวลาสะสม
khwaamplɔ ̀ɔtphai
ความปลอดภัย
kaan bɔɔrihǎancàtkaan khwaamplɔ ̀ɔtphai
การบริหารจัดการความปลอดภัย
kaan damnәәnkaan dâan khwaamplɔ ̀ɔtphai
การดําเนินการดานความปลอดภัย
sùan
สวน
khwaamyaaw sùan
ความยาวสวน
chanu ̌an faifáa
ฉนวนไฟฟา
kaan tótsɔ ̀ɔp kaan oen chanu ̌an
การทดสอบการเปนฉนวน
khwaam tâanthaan khɔ ̌ɔŋ chanu ̌an
ความตานทานของฉนวน
mɔ ̂ɔplɛɛŋ hûmchanǔan
หมอแปลงหุมฉนวน
plìan rûupbɛ ̀ɛp
เปลียนรูปแบบ
khûumɯɯ kaan ɔ ̀ɔkbɛ ̀ɛp
คูมือการออกแบบ
tàtklɯŋ
ตัดกลึง
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ
การเชือมตอ
kaan lɯ ̂ak kaan tâŋkhâa kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ
การเลือกการตังคาการเชือมตอ
raaikaan sênthaaŋ kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ
รายการเสนทางการเชือมตอ
woŋcɔɔn kaan dәәnsa ̌aifai
วงจรการเดินสายไฟ
khwaamdan so ̌mbuun
ความดันสัมบูรณ
tamnɛ ̀ŋ ciŋ
ตําแหนงจริง
tàt
ตัด
kaan tɔ ̀ɔsa ̌aidin
การตอสายดิน
kaan tìttâŋ
การติดตัง
sa ̌an chɯ ̂amti ̀t
สารเชือมติด
kaan tâŋkhâa
การตังคา
kaan tâŋkhâa/ khâa tìttâŋ
คาการตังคา/คาทีตัง
nâa sa ̌mphàt
หนาสัมผัส
áwphút nâa sa ̌mphàt
เอาทพุทหนาสัมผัส
moodun áwphút nâa sǎmphàt
โมดูลเอาทพุทหนาสัมผัส

切削 cutting

接続 connection

設定値 setting value/set value

接点 contact

接着剤 bond

設定 setting

接点出力ユニット contact output module

接点出力 contact output
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接続一覧選択 communication setting selection

接続経路一覧 connection path list

接続図 wiring diagram

絶対圧力 absolute pressure

絶対位置 absolute position

切断機 shear

接地 grounding

設置 installation

セーフティモード SAFETY MODE

セーフティモニタ出力 safety monitor output

積算タイマ accumulated timer

セキュリティ security

セキュリティ管理 security management

セキュリティ操作 security operation

セグメント segment

セグメント長 segment length

絶縁 insulation

絶縁試験 insulation test

絶縁抵抗 insulation resistance

絶縁トランス insulated transformer

設計変更 design change

設計マニュアル design manual
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inphút anâa sǎmphàt

อินพุทหนาสัมผัส
tâŋkhâa
ตังคา
meenuu kaan tìttâŋ
เมนูการติดตัง
dâan thîitâŋ
ดานทีตัง
àttraa kaan thamŋaan khɔ ̌ɔŋ khrɯ ̂aŋcàk
อัตราการทํางานของเครืองจักร
kaan loŋthun nai khrɯ ̂aŋcàk
การลงทุนในเครืองจักร
mòot yɛ ̂ɛk
โหมดแยก
seemí krá ́apfìk (khûapkhum)
เซมิกราฟก (ควบคุม)
khanàat sew
ขนาดเซล
sakruu kliaw
สกรูเกลียว
kaan sawít bɛ ̀ɛp siirôokhrɔ ́ɔt
การสวิตชแบบซีโรครอส
rɛɛŋdanfaifáa siirôokhrɔ ́ɔt
แรงดันไฟฟาซีโรครอส
rábòp siirôosápphréet
ระบบซีโรซัพเพรส
kaan khûapkhum thîi khwaamrew su ̌un
การควบคุมทีความเร็วศูนย
kaan pràp siirôoi
การปรับซีโร
kaan trùatcàp krasɛ ̌ɛfaifáa thîi pen sǔun
การตรวจจับกระแสไฟฟาทีเปนศูนย
thәәminɔ ̂n ráirɔɔichɯ ̂am hu ̌atàt
เทอรมินอลไรรอยเชือมหัวตัด
sensә̂ә
เซ็นเซอร
weelaa pìt sensә̂ә
เวลาปดเซ็นเซอร
sa ̌nyaan tɯan sensә̂ә
สัญญาณเตือนเซ็นเซอร
failíaŋ sensә̂ә
ไฟเลียงเซ็นเซอร
chanít sa ̌ai
ชนิดสาย
camnuan sa ̌ai
จํานวนสาย
kaan trùatsɔ ̀ɔp tháŋmòt
การตรวจสอบทังหมด
kaan thamŋaan khwaamrew mâi plìanplɛɛŋ
การทํางานความเร็วไมเปลียนแปลง
sa ̌ai klaaŋ
สายกลาง
lɯ ̂ak tháŋmòt
เลือกทังหมด
kaan lɯ ̂ak
การเลือก
plɔ ̀i tháŋmòt
ปลอยทังหมด
intәәféet senthroonìk
อินเทอรเฟซเซนโทรนิกส

ゼロサプレス方式 zero-suppress system

ゼロ速制御 zero speed control

ゼロクロススイッチング zero-cross switching

ゼロクロス電圧 zero cross voltage

セルサイズ cell size

セルフアップねじ self-up screw

セパレートモード separate mode

セミグラフィック semi-graphic (Control)

設備稼働率 equipment operation rate

設備投資 equipment investment

全数検査 whole inspection

接点入力 contact input

セット set

セットアップメニュー setup menu

セット側 set side

power supply for sensors

線種 line type

線数 number of lines
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先開形圧着端子 spade solderless terminal

センサ sensor

センサアウト時間 sensor out time

センサアラーム sensor alarm

センサ用電源

セントロニクスインタフェース Centronics interface

選択解除 release all

揃速運転 equal speed operation

センターライン center line

全体選択 select all

選択 selection

ゼロ調整 zero adjustment

ゼロ電流検出 zero current detection
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khwaamkwâaŋ sa ̌ai

ความกวางสาย
phíksêw ruam
พิกเซลรวม
khwaam mɛ ̂nyam thîi kә̀әtcàak kaan sa ̌ŋkhrɔ ́
ความแมนยําทีเกิดจากการสังเคราะห
kaan rópkwuan
การรบกวน
kaan pɔ ̂ŋkan kaan rópkwuan sɯ ̂ŋkan lɛ ́ kan
การปองกันการรบกวนซึงกันและกัน
woŋcɔɔn kaan sakɛɛn
วงจรการสแกน
nâacɔɔ kaan sakɛɛn
หนาจอการสแกน
khwaamthìi kaan sakɛɛn
ความถีการสแกน
sên sakɛɛn
เสนสแกน
phɛ ̌ɛŋ khûapkhum
แผงควบคุม
phә̂әm kaan phalìt
เพิมการผลิต
sòŋ/ráp
สง/รับ
sòŋ
สง
kaan trùat ha ̌atamnɛ ̀ŋ thîi kìawkhɔ ̂ŋ
การตรวจหาตําแหนงทีเกียวของ
nùai càaiphalaŋŋaan
หนวยจายพลังงาน
sɔ ̀ɔt
สอด
lɛ ̀ŋ càai
แหลงจาย
áwphút bɛ ̀ɛp sɔ ́ɔt
เอาทพุทแบบซอรส
chanít sɔ ́ɔt
ชนิดซอรส
intәәféet ai/oo tônthaaŋ
อินเทอรเฟซ I/O ตนทาง
inphút tônthaaŋ
อินพุทตนทาง
lòot tônthaaŋ
โหลดตนทาง
tua tâanthaan thîi plìanplɛɛŋ unnahàphuum
ตัวตานทานทีเปลียนแปลงตามอุณหภูมิ
chút sa ̌aifai
ชุดสายไฟ
fiw thamŋaanrew
ฟวสทํางานเร็ว
kaan wátphǒn
การวัดผล
khwaam mɛ ̂nyam kaan wátphǒn
ความแมนยําการวัดผล
tuaprɛɛ khɔ ̌ɔŋ krabuankaan
ตัวแปรของกระบวนการ
tua tâŋkhâakhwaamthi ̌i khamsàŋ khûapkhum khwaamrew
ตัวตังคาความถีคําสังควบคุมความเร็ว
sɔ ́kke ̀t
ซอคเก็ต

送電 power supply

挿入 insert

測定精度 measuring accuracy

測定値 process variable

速断ヒューズ quick acting fuse

測定 measurement

ソケット socket

速度制限指令周波数設定器 speed control command frequency setter
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ソース source

ソース出力 source output

ソースタイプ source type

ソース入出力インタフェース source I/O interface

ソース入力 source input

ソースロード source load

測温抵抗体 temperature-sensing resistance

束線 bundle wire

線幅 line width

総画素 total pixels

総合精度 synthetic precision

相互干渉 interference

相互干渉防止 mutual interference prevention

走査回路 scanning circuit

走査画面 scanning screen

走査周波数 scanning frequency

走査線 scan line

操作盤 control panel

増産 increase production

送受信 send/receive

送信 send

相対位置検出 relative position detection

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
faŋchân sɔ ́kke ̀t

ฟงกช่ันซอคเก็ต
kaan sɯ ̀ɯsa ̌an sɔ ́kke ̀t
การสือสารซอคเก็ต
khamsàŋ faŋchân kaan sɯ ̀ɯsa ̌an sɔ ́kke ̀t
คําสังฟงกชันการสือสารซอคเก็ต
phɯ ́ɯnthîi khɔ ̂ɔmuun ráp kaan sɯ ̀ɯsa ̌an sɔ ́kke ̀t
พืนทีขอมูลรับการสือสารซอคเก็ต
khamsàŋ kaan sɯ ̀ɯsa ̌an sɔ ́kke ̀t
คําสังการสือสารซอคเก็ต
sɔ ́ɔpwɛɛ

ซอฟตแวร
khɔ ̂ɔtòkloŋ líkkhasìt sɔ ́ɔpwɛɛ

ขอตกลงลิขสิทธิซอฟตแวร
sawít sɔ ́ɔpwɛɛ

สวิตชซอฟตแวร
khìitcamkàt chûaŋ kaan thamŋaan sɔ ́ɔpwɛɛ

ขีดจํากัดชวงการทํางานซอฟตแวร
khìitcamkàt chûaŋ kaan thamŋaan sɔ́ɔpwɛɛ (khìitcamkàt tàmsùt)

ขีดจํากัดชวงการทํางานซอฟตแวร (ขีดจํากัดตํ่าสุด)
khìitcamkàt chûaŋ kaan thamŋaan sɔ ́ɔpwɛɛ (khìitcamkàt sǔuŋsùt)

ขีดจํากัดชวงการทํางานซอฟตแวร (ขีดจํากัดสูงสุด)
phɛ ́kke ̀et sɔ ́ɔpwɛɛ

แพคเกจซอฟตแวร
khɔ ̂ɔmuun phɛ ́kke ̀et sɔ ́ɔpwɛɛ

ขอมูลแพคเกจซอฟตแวร
khɔ ̂ɔcamkàt sɔ ́ɔpwɛɛ

ขอจํากัดซอฟตแวร -
sɔ ́ɔpkháwtә̂ә
ซอฟตเคาเตอร
sɔ ́ɔpthaammә̂ә
ซอฟตไทมเมอร
sɔ ́ɔpwaai
ซอฟตไวร
sên khóoŋ
เสนโคง
woŋcɔɔn soolìtsatèet
วงจรโซลิดสเตท
riilee soolìtsatèet
รีเลยโซลิดสเตท
sooliinɔɔi
โซลีนอยด
sooliinɔɔi waaw
โซลินอยดวาลว
pâwma ̌ai
เปาหมาย
sòkkapròk
สกปรก
thәәbaai
เทอรไบน
thәәminɔ ̂n
เทอรมินอล
moodun intәәféet thәәminɔ ̂n
โมดูลอินเทอรเฟซเทอรมินอล
moodun thәәminɔ ̂n
โมดูลเทอรมินอล
tua còp
ตัวจบ
sùan thîi pen tua còp
สวนทีเปนตัวจบ

ソフトウェアパッケージ情報 software package information

ソフトウェアリミット- Software limit -

ソフトウェアストロークリミット上限値 software stroke limit (upper limit)

ソフトウェアパッケージ software package

ソフトウェアストロークリミット software stroke limit

ソフトウェアストロークリミット下限値 software stroke limit (lower limit)

ソフトウェア使用許諾契約 software license agreement

ソフトウェアスイッチ software switch

ソケット通信用命令 socket communication instruction

ソフトウェア software

ダーティー dirty

ソケット関数 socket function

ソケット通信 socket communication

ソケット通信機能用命令 socket communication function instruction

ソケット通信受信データエリア Socket communication receive data area

solenoid

ソレノイドバルブ solenoid valve

ターゲット target
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ソフトワイヤード soft wired

反り curve

ソリッドステート solid state circuit

ソリッドステートリレー solid state relay

ソレノイド

ターミネータセクション terminator section

ターミネータ Terminator

タービン turbine

ターミナル terminal

ターミナルインタフェースユニット terminal interface module

ターミナルユニット teminal module

ソフトカウンタ soft counter

ソフトタイマ soft timer

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
thraansítsatә̂ә daaliŋtân

ทรานซิสเตอรดารลิงตัน
pìt
ปด
pә̀әt
เปด
mɛ ̂ɛphim
แมพิมพ
kaan thon rɛɛŋdan faifáa
การทนแรงดันไฟฟา
klɔ ̀ŋ dai-a-lɔ ̀k
กลองไดอะล็อก
nâacɔɔ thîi tɔ ̂ŋkaanchái raaikaan rɛ ̂ɛk
หนาจอทีตองการใชรายการแรก
thonfai
ทนไฟ
mâattatha ̌an
มาตรฐานทีเกียวของ
dai-òot
ไดโอด
sawít dai-òot
สวิทชไดโอด
dai-òot brìt
ไดโอดบริดจ
khonwә́әttә̂ә chái dai-òot rûam
คอนเวอรเตอรใชไดโอดราม
kaan thamŋaan bɛ ̀ɛp thîi chái dai-òot
การทํางานแบบทีใชไดโอด
khoŋthon tɔ ̀ɔ sìŋwɛ ̂ɛtlɔ ́ɔm
คงทนตอสิงแวดลอม
rɛɛŋdan banyaakàat
แรงดันบรรยากาศ
weelaa sùan thîi rɔɔ pә̀әtkhrɯ ̂aŋ
เวลาสวนทีรอเปดเครือง
moodun mɛ ̂ɛbɛ ̀ɛp kaan pә̀әtkhrɯ ̂aŋ
โมดูลแมแบบการเปดเครือง
kaan thótsɔ ̀ɔp khwaamthonthaan
การทดสอบความทนทาน
kaan khûapkhum kaan reŋ khɯ ̂n rɯ ̌ɯ nùaŋ loŋ
การควบคุมการเรงขึนหรือหนวงลง
thonthaan tɔ ̀ɔ saphaawá aakàat
ทนทานตอสภาวะอากาศ
thonthaan tɔ ̀ɔ khlɯ ̂ɯn rópkuan
ทนทานตอคลืนรบกวน
thonthaan tɔ ̀ɔ khwaamchɯ ́ɯn
ทนทานตอความชืน
rót kho ̌n
รถขน
kaan thon kaan krathɛ ̂ɛk
การทนการกระแทก
pɔ ̂ŋkan kaan kàtkrɔ ̀n (chanít)
ปองกันการกัดกรอน (ชนิด)
yaaŋ pɔ ̂ŋkan kaan sànsathɯan
ยางปองกันการสันสะเทือน
pɔ ̂ŋkan kaan sàn
ปองกันการสัน
khrooŋsâaŋ pɔ ̂ŋkan náam
โครงสรางปองกันนํา
thɛɛnthîi
แทนที

耐環境性 resistance to environment

大気圧 atmospheric pressure

耐振動ゴム vibration-protective rubber

耐振動性 vibration resistance

耐衝撃性 shock resistance

耐食形 corrosion-proof (type)

代替品 substitute

耐水構造 water-resistant construction
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待機時間 standby time

待機マスタユニット standby master module

耐久試験 endurance test

台形制御 ramp-up/down control

耐候性 weather resistance

耐雑音性 noise resistance

耐湿性 moisture resistance

台車 trolley

ダーリントントランジスタ Darlington transistor

ターンオフ turn-off

ターンオン turn-on

ダイ die

耐圧力 withstanding pressure

ダイアログボックス dialog box

第一優先画面 first preferred screen

耐炎性 fire-resistance

対応規格 corresponding standards

ダイオード diode

ダイオード スイッチ diode switch

ダイオード ブリッジ diode bridge

ダイオード共通コンバータ diode common converter

ダイオード方式 diode method

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
kaan thon rɛɛŋdanfaifáa

การทนแรงดันไฟฟา
hu ̌akhɔ ̂ɔ
หัวขอ
moodun áwphút dainamìk
โมดูลเอาทพุทไดนามิก
sakɛɛn bɛ ̀ɛp dainamìk
สแกนแบบไดนามิก
moodun ai/oo kaan sakɛɛn dainamìk
โมดูล I/O การสแกนไดนามิก
moodun inphút kaan sakɛɛn dainamìk
โมดูลอินพุทการสแกนไดนามิก
moodun inphút dainamìk
โมดูลอินพุทไดนามิก
dainamìk brèek
ไดนามิกเบรค
intәәlɔ ́k brèek dainamìk
อินเตอรล็อคเบรคไดนามิก
nùaikhwaamcam dainamìk, dii-rɛm
หนวยความจําไดนามิก, DRAM
chûaŋ dainamìk
ชวงไดนามิก
pɔ ̂ŋkan khwaamrɔ ́ɔn
ปองกันความรอน (ชนิด)
chanít
ชนิด
leen ɔ ́ɔpcékthìip
เลนสออปเจกทีฟ
tua càpweelaa
ตัวจับเวลา
pɔ ̂ŋkan kaan khìitkhùan
ปองกันการขีดขวน
thótsɔ ̀ɔp kaan pɔ ̂ŋkan kaan khìitkhùan
ทดสอบการปองกันการขีดขวน
caŋwà
จังหวะ
caŋwà kaan thamŋaan
จังหวะการทํางาน
inphút rûupbɛ ̀ɛp phɛ ̌ɛnphuum kaan càpweelaa
อินพุทรูปแบบแผนภูมิการจับเวลา
sa ̌aiphaan thaaimîŋ
สายพานไทมมิง
sawít weelaa
สวิตชเวลา
camkàt weelaa
จํากัดเวลา
mòt weelaa
หมดเวลา
kaan thamŋaan weelaa
การทํางานเวลา
mòt weelaa
หมดเวลา
khèet weelaa
เขตเวลา
weelaa kaan trùatsɔ ̀ɔp weelaa
เวลาการตรวจสอบเวลา
pɔ ̂ŋkan flák
ปองกันฟลักซ
soolâasell
โซลารเซล

タイプ type

対物レンズ objective lens

ダイナミックレンジ dynamic range

耐熱形 heat-resistive (type)

ダイナミックブレーキインタロック Dynamic brake interlock

ダイナミックメモリ dynamic memory, DRAM

ダイナミック入力ユニット dynamic input module

ダイナミックブレーキ dynamic brake

ダイナミックスキャン入出力ユニット dynamic scan I/O module

ダイナミックスキャン入力ユニット dynamic scan input module

タイムアウト time out

耐電圧 voltage-resistance

タイトル title

ダイナミック出力ユニット dynamic output module

ダイナミックスキャン dynamic scan

timing belt

タイム スイッチ time switch

タイム リミット time limit
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耐磨耗試験 abrasion resistance test

タイミング timing

タイミングチャート timing chart

タイミングチャート形式入力 timing chart format input

タイミングベルト

太陽電池 solar cell

耐溶剤性 flux-resistance

タイムアクション time action

タイムオーバ timeout

タイムゾーン time zone

タイムチェック時間 time check time

タイマー timer

耐磨耗 abrasion-resistant
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aayúu kaan cháiŋaan

อายุการใชงาน
wátsadù thîikèpwái ráyáyaaw
วัสดุทีเก็บไวระยะยาว
áwphút thîi thùuk sàŋ thamŋaan dooitroŋ
เอาทพุททีถูกสังทํางานโดยตรง
inphút thîi sàŋ thamŋaan dooitroŋ
อินพุททีสังทํางานโดยตรง
mòot kaan khâwthɯ ̌ŋ dooitroŋ
โหมดการเขาถึงโดยตรง
khlát dooitroŋ
คลัทชโดยตรง
áwphút dooitroŋ
เอาทพุทโดยตรง
kaan pramuanphǒn dooitroŋ
การประมวลผลโดยตรง
khamsàŋ kaan pramuanphǒn dooitroŋ
คําสังการประมวลผลโดยตรง
ùppakɔɔn dooitroŋ
อุปกรณโดยตรง
mɔɔtә̂ә khàpkhlɯ ̂an dooitroŋ
มอเตอรขับเคลือนโดยตรง
inphút dooitroŋ
อินพุทโดยตรง
mòot dooitroŋ
โหมดโดยตรง
weelaa thîi khrɯ ̂aŋ yùt thamŋaan
เวลาทีเครืองหยุดทํางาน
daawlòot
ดาวนโหลด
rûupkhài
รูปไข
khwaamsu ̌uŋ
ความสูง
la ̌ai faŋchân
หลายฟงกชัน
satha ̌an-nii ɯ ̀ɯn ɯ ̀ɯn/ sathǎan-nii ɯ ̀ɯn
สถานีอืนๆ/สถานีอืน
pâai khwaamkhíthěn
ปายความคิดเห็น
nâacɔɔ tâŋkhâa pâai
หนาจอตังคาปาย
lɛ ̀ŋ khɔ ̂ɔmuun pâai
แหลงขอมูลปาย
chanít khɔ ̌ɔŋ pâai sadɛɛŋpho ̌n
ชนิดของปายแสดงผล
pâai sadɛɛŋ khɔ ̂ɔmuun sǐnkháa
ปายแสดงขอมูลสินคา
thɔ ̂ɔ
ทอ
weelaa khɔ ̌ɔŋ pâai
เวลาของปาย
sadɛɛŋ thɛ ̀k
แสดงแท็ก
tua plɛɛ thɛ ̀k
ตัวแปรแท็ก
tua sâaŋ khwaamrew
ตัวสรางความเร็ว
rábòb wòot sùanyài
ระบบโหวตสวนใหญ

ダウンロード download

楕円 oval

タグ表示 tag display

タグ変数 tag variable

ダクト duct

タクトタイム takt time

多数決システム majority vote system

タコジェネレータ tacho generator
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高さ height

多機能 multi-function

他局 another station/other stations

タグコメント tag comment

タグ設定画面 tag setting screen

タグソース tag source

タグタイプ表示 tag type display

タグデータ項目 tag data item

耐用年数 useful life

滞留在庫 long-term inventory

ダイレクトアクセス出力 direct access output

ダイレクトアクセス入力 direct access input

ダイレクトアクセス方式 direct access mode

ダイレクトクラッチ direct clutch

ダイレクト出力 direct output

ダイレクト処理 direct processing

ダイレクト処理命令 direct processing instruction

ダイレクトデバイス direct device

ダイレクトドライブモータ direct drive motor

ダイレクト入力 direct input

ダイレクト方式 direct mode

ダウンタイム down time
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日本語 英語 タイ語
phátla ̌aiféet

พัลสหลายเฟส
kaan trùatsɔ ̀ɔp cùtchɯ ̂am
การตรวจสอบจุดเชือม
weelaa tòk
เวลาตก
weelaa khɯ ̂n
เวลาขึน
sawít sa ̌mphàt
สวิตชสัมผัส
kaan pàk bɛ ̀ɛp yɔ ́ɔnklàp
การปกแบบยอนกลับ
kaan pràp thîi phìtphlâat
การปรับทีผิดพลาด
ruu kliaw
รูเกลียว
phɛ ̀n pɔ ̂ŋkan rɔɔi
แผนปองกันรอย
kaan khɔ ́
การเคาะ
sakruu cɔ ̀
สกรูเจาะ
kaan khwɛ ̌ɛn nɛɛwtâŋ
การแขวนแนวตัง
tuatâŋkhâa prookrɛm lǎaicùt
ตัวตังคาโปรแกรมหลายจุด
trùatsɔ ̀ɔp wátsadù thîi càtkèpwái
ตรวจสอบวัสดุทีจัดเก็บไว
kaan kamnòt thɛ ̀p
การกําหนดแท็บ
dàpbә̂n khlík
ดับเบิลคลิก
chɛɛnnɛ ̂w khûu
แชนแนลคู
khamkhûu
คําคู
kaan khâwthɯ ̌ŋ khamkhûu
การเขาถึงคําคู
camnuan khɔ ̌ɔŋ cùt kaan khâuthɯ ̌ŋ khamkhûu
จํานวนของจุดการเขาถึงคําคู
ùppakɔɔn khamkhûu
อุปกรณคําคู
phán thîi sàsǒm dâai
พัลสทีสะสมได
tua lɔ ̂ɔ
ตัวลอ
kaan tɔ ̀ɔ tua lɔ ̂ɔ
การตอตัวลอ
ùppakɔɔn lɔ ̂ɔ
อุปกรณลอ
moodun lɔ ̂ɔ
โมดูลลอ
ruu rûup kradìŋ
รูรูปกระดิง
nùai
หนวย
raakhaa tɔ ̀ɔ nùai
ราคาตอหนวย
thaŋsateen
ทังสเตน

多点型プログラム設定器 Multi-Point Program Setter

棚卸し inventory check

タップねじ tap screw

縦置き vertical mounting

タップ板 tap plate

タップ加工 tapping

脱調 maladjustment

タップ穴 tap hole

タッチスイッチ touch switch

タッチバック reverse stitching

ダミー接点 dummy contact

多相パルス multi-phase pulse

立会い検査 joint inspection

立下り時間 fall time

立上り時間 rise time

double-word device

溜りパルス accumulated pulse

ダミー dummy
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ダブルチャネル double channel

ダブルワード double word

ダブルワードアクセス double-word access

ダブルワードアクセス点数 number of double-word access points

ダブルワードデバイス

タングステン tungsten

単価 unit price

ダミーデバイス dummy device

ダミーユニット dummy module

ダルマ穴 bell-shaped hole

単位 unit

タブ構成 tab configuration

ダブルクリック double-click
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日本語 英語 タイ語
dánsә̂әroo

แดนเซอรโรล
khûatɔ ̀ɔ
ขัวตอ
klɔ ̀ŋ khûatɔ ̀ɔ
กลองขัวตอ
moodun tuaplɛɛŋ klɔ ̀ŋ khûatɔ ̀ɔ
โมดูลตัวแปลงกลองขัวตอ
tua tɔ ̀ɔ sa ̌mràp tâŋkhâa lêekthǎan
ตัวตอสําหรับตังคาเลขฐาน
kaan thɔ ̀ɔt sa ̌ai kheebә̂әn
การถอดสายเคเบิล
áwphút tɯan mɯ ̂a sa ̌aitɔ ̀ɔ lùt
เอาทพุทเตือนเมือสายตอหลุด
mɔɔtә̂ә nɯ ̀ŋ féet
มอเตอรหนึงเฟส
kaan khûapkhum rûamkan
การควบคุมรวมกัน
kaan triamkaan (krabuankaan)
การเตรียมการ (กระบวนการ)
plìan tháŋmòt
เปลียนทังหมด
tua nùaŋ
ตัวหนวง
khûapkhum tua nùaŋ
ควบคุมตัวหนวง
khɔɔi tua nùaŋ
คอยลตัวหนวง
mummɔɔŋ chaphɔ ́su ̀an
มุมมองเฉพาะสวน
kaan látwoŋcɔɔn
การลัดวงจร
trùatsɔ ̀ɔp
ตรวจสอบ
ráhàt trùatsɔ ̀ɔp
รหัสตรวจสอบ
trùatsɔ ̀ɔp camnuan
ตรวจสอบจํานวน
raaikaan khɔ ̌ɔŋ cùt trùatsɔ ̀ɔp
รายการของจุดตรวจสอบ
làk trùatsɔ ̀ɔp
หลักตรวจสอบ
klɔ ̀ŋ khrɯ ̂aŋma ̌ai
กลองเครืองหมาย
lâacháa
ลาชา
kaan chúpkhɛ ̌ŋ
การชุบแข็ง
chíp , sèetchínsùan
ชิป, เศษชินสวน
sèetchínsùan thîi  tɛ ̀ɛk ɔ ̀ɔk
เศษชินสวนทีแตกออก
kaan tìttâŋ chíp
การติดตังชิป
chíp sét
ชิปเซ็ต
tua tâanthaan chíp
ตัวตานทานชิป
pám cháat
ปมชารจ

断面図 sectional view

短絡 short-circuiting

チップ実装 chip mounting

チップセット chip set

チップ chip

チップクラック chip crack

チャージポンプ charge pump

チップ抵抗 chip resistor

69

チェック check

チェックコード check code

チェックサム checksum

チェックシート list of spot checks

チェックデジット check digit

チェックボックス checkbox

遅延 delay

窒化 nitriding

ダンサロール dancer roll

端子 terminal

端子台 terminal block

端子台変換ユニット terminal block converter module

段数設定コネクタ base number setting connector

断線 wire disconnection

断線警報出力 cable disconnection alarm output

単相モータ single‐phase motor

タンデム制御 tandem control

段取り preparation (Procedures)

段取り替え changeover

ダンパー damper

ダンパ制御 damper control

ダンパ巻線 damper coil
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日本語 英語 タイ語
phɛ ̌ɛnpha ̌ŋ

แผนผัง
kaan yɯɯnyan thîi nâŋ
การยืนยันทีนัง
kaan phûut khui rɯ ̂aipɯ ̀ai
การพูดคุยเรือยเปอย
kamcàt
กําจัด
chɔ ̂ŋ
ชอง
sawít kaan tâŋkhâa mǎailêek chɔ ̂ŋ
สวิตชการตังคาหมายเลขชอง
kaan lɯ ̂ak chɔ ̂ŋ
การเลือกชอง
sawít kaan lɯ ̂ak chɔ ̂ŋ
สวิตชการเลือกชอง
ma ̌ailêek chɔ ̂ŋ
หมายเลขชอง
khamsàŋ kaan plìan chɔ ̂ŋ
คําสังการเปลียนชอง
khamkhɔ ̌ɔ kaan plìan chɔ ̂ŋ
คําขอการเปลียนชอง
tua rɔɔŋchàak yɯ ́t
ตัวรองฉากยึด
khwaam chɯ ̀ai khanàat klaaŋ
ความเฉือยขนาดกลาง
nùai riilee
หนวยรีเลย
moodun riilee
โมดูลรีเลย
sa ̌ai klaaŋ
สายกลาง
rópkuan
รบกวน
kaan pràp
การปรับ
chanít lék phísèet
ชนิดเล็กพิเศษ
kaan pràp
การปรับ
fa ̌a khrɔ ̂ɔp baanpháp
ฝาครอบบานพับ
khwaam chɯ ̀ai nɔ ́ɔi phísèet
ความเฉือยนอยพิเศษ
mòot kaan tham hâi khɔ ̂ɔmuun troŋkan
โหมดการทําใหขอมูลตรงกัน
kaan khûapkhum khwaam tɯŋ
การควบคุมความตึง
khòtlûat chóok
ขดลวดโชค
sêntroŋ
เสนตรง
khwaampen sêntroŋ
ความเปนเสนตรง
wíthii kaan pramaan khâa chûaŋ bɛ ̀ɛp sêntroŋ
วิธีการประมาณคาชวงแบบเสนตรง
faifáa krasɛ ̌ɛ troŋ
ไฟฟากระแสตรง
kaan tɔ ̀ɔ bɛ ̀ɛp anúkrom (woŋcɔɔn loocìk bɛ ̀ɛp lɛ ́)
การตอแบบอนุกรม (วงจรลอจิคแบบ และ)

中慣性 medium inertia

中継局 relay station

チャンネル変更要求 Channel change request

中間支持具 intermediate support bracket

チャンネル番号 channel number

チャンネル変更指令 channel change command

チャンネル選択 channel selection

チャンネル選択スイッチ channel selection switch

チャンネル channel

チャンネルNo.設定スイッチ channel number setting switch

張力制御 tension control

チャート chart

着座確認 confirmation of seating

チャタリング chattering

チャッキング chucking

hinged cover

超低慣性 ultra-low inertia

調歩同期方式 synchronization mode
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中断 interrupt

チューニング tuning

超小型 ultra-small type

調整 adjustment

蝶番付きカバー

直列接続(AND回路) serial connection (AND logic circuit)

直流 DC

チョークコイル choke coil

直線 straight lines

直線性 linearity

直線補間 linear interpolation method

中継ユニット relay module

中心線 center line

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
kaan tɔ ̀ɔ sa ̌aidin phìtphlâat

การตอสายดินผิดพลาด
phә̂әm
เพิม
sa ̌ai kliaw
สายเกลียว
sa ̌ai kliaw bɛ ̀ɛp mii krɔ ̀ɔp pɔ ̂ŋkan
สายเกลียวแบบมีกรอบปองกัน
kliaw bɛ ̀ɛp khûu
เกลียวแบบคู
sa ̌ai khûu kliaw
สายคูเกลียว
sa ̌ai khûu kliaw bɛ ̀ɛp mii krɔ ̀ɔp
สายคูเกลียวแบบมีกรอบ
sa ̌ai khûu kliaw
สายคูเกลียว
kaan yɯɯnyan thaaŋphàan
การยืนยันทางผาน
kaan kamnòt chɔ ̂ŋwâaŋ eeŋ
การกําหนดชองวางเอง
ruu rabaai aakàat
รูระบายอากาศ
kaan sɯ ̀ɯsa ̌an
การสือสาร
khwaamrew nai kaan sɯ ̀ɯsa ̌an
ความเร็วในการสือสาร
wíthii kaan sɯ ̀ɯsa ̌an
วิธีการสือสาร
chɔ ̂ŋthaaŋ kaan sɯ ̀ɯsa ̌an
ชองทางการสือสาร
kaan càai phalaŋŋaan/ pә̀әt khrɯ ̂aŋmɯɯ

การจายพลังงาน/เปดเครือง
klɔ ̀ŋkhûatɔ ̀ɔ bɛ ̀ɛp sɔ ̌ɔŋ chín
กลองขัวตอแบบสองชิน
tua yɯ ́t klɔ ̀ŋkhûatɔ ̀ɔ bɛ ̀ɛp sɔ ̌ɔŋ chín
ตัวยึดกลองขัวตอแบบสองชิน
khrɯ ̂aŋmɯɯ

เครืองมือ
thɛ ̀ɛp khrɯ ̂aŋmɯɯ

แถบเครืองมือ
sadɛɛŋ wíthiikaan chái khrɯ ̂aŋmɯɯ

แสดงวิธีการใชเครืองมือ
pùm khrɯ ̂aŋmɯɯ

ปุมเครืองมือ
chɯ ̂ɯ khrɯ ̂aŋmɯɯ

ชือเครืองมือ
siinә̂әdai-òot
ซีเนอรไดโอด
rɛɛŋdanfaifáa siinә̂ә
แรงดันไฟฟาซีเนอร
salàk
สลัก
tônmáai, phɛ ̌ɛŋpha ̌ŋ bɛ ̀ɛp tônmáai
ตนไม, แผงผังแบบตนไม
sadɛɛŋ phǒn phɛ ̌ɛŋpha ̌ŋ bɛ ̀ɛp tônmáai
แสดงผลแผนผังแบบตนไม
kaan sɔ ̌ɔn
การสอน
moodun kaan sɔ ̌ɔn
โมดูลการสอน

通信ポート communication port

通電 energization/power ON

ツリー tree

ツリー表示 tree display

ツェナー電圧 zener voltage

ツメ latch

ティーチングユニット teaching module

ティーチング teaching
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ツーピース端子台 two-piece terminal block

ツーピース突込み端子台 two-piece nesting terminal block

ツール tool

ツールバー tool bar

ツールヒント表示 tool hint display

ツールボタン tool button

ツール名 tool name

ツェナーダイオード zener diode

地絡 Ground fault

追加 add

ツイストケーブル twisted cable

ツイストシールド線 twisted shielded wire

ツイストペア twisted pair

ツイストペアケーブル twisted pair cable

ツイストペアシールド線 shielded twisted pair cable

ツイストペア線 twisted pair wire

通過確認 confirmation of passage

通関 customs clearance

通気孔 ventilating hole

通信 communication

通信速度 communication speed

通信プロトコル communication protocol

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
àttraa

อัตรา
khwaamrew thîi kamnòt
ความเร็วทีกําหนด
áwphút thîi kamnòt
เอาทพุททีกําหนด
krasɛ ̌ɛfaifáa thîi kamnòt
กระแสไฟฟาทีกําหนด
rɛɛŋdanfaifáa inphút thîi kamnòt
แรงดันไฟฟาอินพุททีกําหนด
krasɛ ̌ɛfaifáa inphút thîi kamnòt
กระแสไฟฟาอินพุททีกําหนด
kaan trùatsɔ ̀ɔp taam rayáweelaa thîi kamnòt
การตรวจสอบตามระยะเวลาทีกําหนด
khwaam tâanthaan
ความตานทาน
lò ̀ot khwaam tâanthaan
โหลดความตานทาน
yùt
หยุด
khwaam troŋtɔ ̀ɔ weelaa
ความตรงตอเวลา
dicitɔ ̂n
ดิจิตอล
ai-sii dicitɔ ̂n
IC ดิจิตอล
aa-cii-bii dicitɔ ̂n
RGB ดิจิตอล
moodun tua plɛɛŋ ráwàaŋ analɔ ̀k-dicitɔ ̂n
โมดูลตัวแปลงระหวางอะนาล็อก-ดิจิตอล
khâa dicitɔ ̂n tàmsùt
คาดิจิตอลตําสุด
khâa dicitɔ ̂n su ̌uŋsùt
คาดิจิตอลสูงสุด
áwphút dicitɔ ̂n
เอาทพุทดิจิตอล
khâa áwphút dicitɔ ̂n
คาเอาทพุทดิจิตอล
sawít dicitɔ ̂n
สวิตชดิจิตอล
kaan khûapkhum dicitɔ ̂n
การควบคุมดิจิตอล
khâa dicitɔ ̂n
คาดิจิตอล
raaila-ìat khɔ ̂ɔmuun dicitɔ ̂n
รายละเอียดขอมูลดิจิตอล
inphút dicitɔ ̂n
อินพุทดิจิตอล
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ bátdicitɔ ̂n
การเชือมตอบัสดิจิตอล
phɯ ́ɯnthîi dít
พืนทีดิสก
tua cɛ ̀ɛkcàai
ตัวแจกจาย
kaan sadɛɛŋpho ̌n
การแสดงผล
ùppakɔɔn sadɛɛŋpho ̌n
อุปกรณแสดงผล
kaan pɔ ̂ɔn bɛ ̀ɛp kamnòt taaitua
การปอนแบบกําหนดตายตัว

ディジタルIC digital IC

ディジタルRGB digital RGB

定時性 Punctuality

ディジタル digital

抵抗負荷 resistance load

停止 stop

定期点検 periodic inspection

抵抗 resistance

定格入力電圧 Rated input voltage

定格入力電流 Rated input current

ディジタル入力 digital input

定格 ratings

定格回転速度 rated speed

定格出力 Rated Output

定格電流 rated current

digital control

ディジタル値 digital value

ディジタルデータ詳細 digital data details
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ディジタル 大値 maximum digital value

ディジタル出力 digital output

ディジタル出力値 digital output value

ディジタルスイッチ digital switch

ディジタル制御

定寸送り fixed-feed

ディスプレイデバイス display device

ディジタルバス接続 digital bus connection

ディスク容量 disk space

ディストリビュータ distributor

ディスプレイ display

ディジタルアナログ変換ユニット digital-analog converter module

ディジタル 小値 minimum digital value

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
kaan khûapkhum kaan pɔ ̂ɔn bɛ ̀ɛp kamnòt taaitua

การควบคุมการปอนแบบกําหนดตายตัว
pìt kaan cháiŋaan
ปดการใชงาน
tàm
ตํา
sawít díp
สวิตช DIP
khɔ ̂ɔmuun sawít díp
ขอมูลสวิตช DIP
cùtyɯ ́t
จุดยึด
tua ráksa ̌a sathǐanraphâap rɛɛŋdanfaifáa
ตัวรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟา
fɯaŋ thîi plìanplɛɛŋ dâai
เฟองทีเปลียนแปลงได
lâacháa
ลาชา
weelaa thîi lâacháa
เวลาทีลาชา
kaan tâŋkhâa weelaa thîi lâacháa
การตังคาเวลาทีลาชา
kaan yóklә̂әk
การยกเลิก
kráap sênkhóoŋ kaan yóklә̂әk
กราฟเสนโคงการยกเลิก
phɛ ̌ɛnpha ̌ŋ kaan yóklә̂әk
แผนผังการยกเลิก
sa ̌anrábòp
สารบบ
kaan khónhǎa khɔ ̂ɔmuun faai/sǎanrábòp
การคนหาขอมูลไฟล/สารบบ
kaan àan khɔ ̂ɔmuun faai/sǎanrábòp
การอานขอมูลไฟล/สารบบ
chɯ ̂ɯ sa ̌anrábòp
ชือสารบบ
khɔ ̂ɔmuun
ขอมูล
phɛ ̀n khɔ ̂ɔmuun
แผนขอมูล
kaan tìttaam khɔ ̂ɔmuun
การติดตามขอมูล
thîikèp khɔ ̂ɔmuun
ทีเก็บขอมูล
camnuan bìt khɔ ̂ɔmuun
จํานวนบิทขอมูล
faai khɔ ̂ɔmuun
ไฟลขอมูล
kaan ráp khɔ ̂ɔmuun lɛ ́ sa ̌nyaan
การรับขอมูลและสัญญาณ
kaan sài khɔ ̂ɔmuun
การใสขอมูล
kaan khâwthɯ ̌ŋ khɔ ̂ɔmuun
การเขาถึงขอมูล
moodun kaan khâwthɯ ̌ŋ  khɔ ̂ɔmuun
โมดูลการเขาถึงขอมูล
inphút khɔ ̂ɔmuun
อินพุทขอมูล
kaan wíkhŕɔ khɔ ̂ɔmuun
การวิเคราะหขอมูล

ディレクトリ directory

ディレクトリ・ファイル情報サーチ directory/file information search

データアクセス data access

データアクセスユニット data access module

データ・信号授受 data and signal reception

データFILL data FILL

データ解析 data analysis

データインプット data input
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ディレクトリ・ファイル情報読出し directory/file information read

ディレクトリ名 directory name

データ data

データ ディスク data disk

データ トレース data trace

データ バンク data bank

データ ビット数 number of data bits

データ ファイル data file

定寸送り制御 fixed feeding control

ディセーブル disable

低速 low

ディップスイッチ DIP switch

ディップスイッチ情報 DIP switch information

定点 fixed point

定電圧装置 voltage stabilizer

ディファレンシャルギア differential gears

ディレイ delay

ディレイ時間 delay Time

ディレイ時間指定 delay time setting

ディレーティング derating

ディレーティングカーブ derating curve

ディレーティング図 derating chart
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日本語 英語 タイ語
khamkhɔ ̌ɔ kaan khǐan khɔ ̂ɔmuun

คําขอการเขียนขอมูล
phɯ ́ɯnthîi kaan càtkèp khɔ ̂ɔmuun
พืนทีการจัดเก็บขอมูล
nùai khɔ ̂ɔmuun thîi càtkèp
หนวยขอมูลทีจัดเก็บ
chanít khɔ ̂ɔmuun
ชนิดขอมูล
ruam khɔ ̂ɔmuun
รวมขอมูล
kaan sɯ ̀ɯsa ̌an khɔ ̂ɔmuun
การสือสารขอมูล
khwaam phìtphlàat nai kaan sɯ ̀ɯsa ̌an khɔ ̂ɔmuun
ความผิดพลาดในการสือสารขอมูล
krɔ ̀ɔp kaan sɯ ̀ɯsa ̌an khɔ ̂ɔmuun
กรอบการสือสารขอมูล
kaan kamnòtkhâa khɔ ̂ɔmuun
การกําหนดคาขอมูล
ráhàt khɔ ̂ɔmuun
รหัสขอมูล
khanàat khɔ ̂ɔmuun
ขนาดขอมูล
kaan càtkèp khɔ ̂ɔmuun
การจัดเก็บขอมูล
khɔɔlâm rɔ ̂ɔpweelaa kaan càtkèp khɔ ̂ɔmuun áwphút
คอลัมนรอบเวลาการจัดเก็บขอมูลเอาทพุท
moodun sә́әpwә̂ә kaan càtkèp khɔ ̂ɔmuun
โมดูลเซิรฟเวอรการจัดเก็บขอมูล
kaan sɯ ̀ɯsa ̌an khɔ ̂ɔmuun
การสือสารขอมูล
khamkhɔ ̌ɔ kaan ráp khɔ ̂ɔmuun
คําขอการรับขอมูล
lamdàp khɔ ̂ɔmuun
ลําดับขอมูล
trùatsɔ ̀ɔp khɔ ̂ɔmuun
ตรวจสอบขอมูล
kaan pramuanphǒn khɔ ̂ɔmuun
การประมวลผลขอมูล
prookrɛm kaan pramuanphǒn khɔ ̂ɔmuun
โปรแกรมการประมวลผลขอมูล
khamnɛ ́nam kaan pramuanphǒn khɔ ̂ɔmuun
คําแนะนําการประมวลผลขอมูล
camnuan khɔ ̂ɔmuun
จํานวนขอมูล
phɯ ́ɯnthîi kaancàtkèp camnuan khɔ ̂ɔmuun
พืนทีการจัดเก็บจํานวนขอมูล
camnuan prɛɛ-pha ̌n khɔ ̌ɔŋ khɔ ̂ɔmuun
จํานวนแปรผันของขอมูล
camnuan khoŋthîi khɔ ̌ɔŋ khɔ ̂ɔmuun
จํานวนคงทีของขอมูล
khamsàŋ kaan khûapkhum khɔ ̂ɔmuun
คําสังการควบคุมขอมูล
bìt kaan tâŋkhâa khɔ ̂ɔmuun
บิทการตังคาขอมูล
khɔ ̂ɔmuun sawít díp
ขอมูลสวิตช DIP
kaan damnәәnkaan khɔ ̂ɔmuun
การดําเนินการขอมูล
khamsàŋ kaan damnәәnkaan khɔ ̂ɔmuun
คําสังการดําเนินการขอมูล

データ収集間隔列を出力する Output data collection interval column

データ収集サーバユニット data collection server module

データサイズ data size

データ収集 data collection

データ構成 data configuration

データコード data code

データ交信異常 data communication error

データ交信用フレーム data communication frame

データ結合 merge data

データ交信 data communication

データ数可変 Variable number of data

データ書込み要求 data write request

データ格納エリア Data storage area

データ格納単位 Unit of stored data

データ型 data type

data processing instruction

データ数 Number of data

データ数格納エリア Data quantity storage area
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データ順 Data order

データ照合 data verify

データ処理 data processing

データ処理プログラム data processing program

データ処理命令

データ操作命令 data operation instruction

データ操作 data operation

データ数固定 Fixed number of data

データ制御命令 data control instruction

データセット完了ビット data setting complete bit

データセット式原点復帰 data setting type home position return

データ授受 data communication

データ受信要求 data receive request
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kaan sɯ ̀ɯsa ̌an khɔ ̂ɔmuun

การสื่อสารขอมูล
khamkhɔ ̌ɔ kaan sòŋ khɔ ̂ɔmuun
คําขอการสงขอมูล
raaila-ìat chanìt khɔ ̂ɔmuun
รายละเอียดชนิดขอมูล
plaaithaaŋ khɔ ̂ɔmuun
ปลายทางขอมูล
chái kàp plaaithaaŋ khɔ ̂ɔmuun dâai (dii-thii-aa)
ใชกับปลายทางขอมูลได (DTR)
kaan trùatha ̌a chɔ ̂ŋthaaŋ kaan kho ̌nthàai khɔ ̂ɔmuun (dii-sii-dii)

การตรวจหาชองทางการขนถายขอมูล (DCD)
khwaamyaaw khɔ ̂ɔmuun
ความยาวขอมูล
khɔ ̂ɔmuun pɛ ̀ɛt bìt
ขอมูล 8 บิท
phɯ ́ɯnthîi kaan càtkèp khwaamyaaw khɔ ̂ɔmuun
พืนทีการจัดเก็บความยาวขอมูล
kaan oonthàai khɔ ̂ɔmuun
การโอนถายขอมูล
àttraa kaan oonthàai khɔ ̂ɔmuun
อัตราการโอนถายขอมูล
khwaamrew kaan oonthàai khɔ ̂ɔmuun
ความเร็วการโอนถายขอมูล
khamnɛ ́nam kaan thàai khɔ ̂ɔmuun
คําแนะนําการถายขอมูล
kaan kracaai khɔ ̂ɔmuun
การกระจายขอมูล
tha ̌an khɔ ̂ɔmuun
ฐานขอมูล
kaan plɛɛŋ khɔ ̂ɔmuun
การแปลงขอมูล
pâwma ̌ai khɔ ̌ɔŋ khɔ ̂ɔmuun
เปาหมายของขอมูล
nùai khwaamcam khɔ ̂ɔmuun
หนวยความจําขอมูล
chɯ ̂amtɔ ̀ɔ khɔ ̂ɔmuun
เชือมตอขอมูล
satha ̌an-nii chɯ ̂amtɔ ̀ɔ khɔ ̂ɔmuun phìtphlàat
สถานีเชือมตอขอมูลผิดพลาด
rә̂әm chɯ ̂amtɔ ̀ɔ khɔ ̂ɔmuun
เริมเชือมตอขอมูล
oonthàai khɔ ̂ɔmuun rawàaŋ klùm
โอนถายขอมูลระหวางกลุม
oonthàai khâa thîitâŋwái rawàaŋ klùm
โอนถายคาทีตังไวระหวางกลุม
satha ̌a-ná kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ khɔ ̂ɔmuun
สถานะการเชือมตอขอมูล
kaan khûapkhum kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ khɔ ̂ɔmuun thùuktɔ ̂ŋ
การควบคุมการเชือมตอขอมูลถูกตอง
yùt kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ khɔ ̂ɔmuun
หยุดการเชือมตอขอมูล
moodun kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔlíŋ khɔ ̂ɔmuun
โมดูลการเชือมตอขอมูล
khamnɛ ́nam moodun kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ khɔ ̂ɔmuun
คําแนะนําโมดูลการเชือมตอขอมูล
klɔ ̀ŋ khûatɔ ̀ɔ khɔ ̌ɔŋ chɯ ̂amtɔ ̀ɔ khɔ ̂ɔmuun
กลองขัวตอของเชือมตอขอมูล
khamnɛ ́nam  kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ khɔ ̂ɔmuun
คําแนะนําการเชือมตอขอมูล

データペース data base

データ変換 data conversion

データリンクユニット data link module

データリンクユニット命令 data link module instruction

データリンク制御権 data link control right

データリンク停止 D-Llink stop/Stop data link

データリンク用命令 data link instruction

データリンク用端子台 data link terminal block
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データムターゲット datum target

データメモリ data memory

データリンク data link

データリンク異常局 data link faulty station

データリンク開始 data link start

データリンク間転送 transfer between data links

データリンク間転送パラメータ transfer parameter between data links

データリンク状態 data link status

データ送受信 data communication

データ送信要求 data send request

データタイプ指定 data type specification

データ端末 data terminal

データ端末レディ (ER (DTR)) Data terminal ready (ER (DTR))

データチャネル受信キャリア検出 (CD (DCD)) Data channel reception carrier detection (CD (DCD))

データ長 data length

データ長8ビット 8 bit data

データ長格納エリア Data length storage area

データ転送 data transfer

データ転送速度 data transfer rate

データ伝送速度 data transmission speed

データ転送命令 data transfer instruction

データ配分 data distribution
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loŋthabian khɔ ̂ɔmuun

ลงทะเบียนขอมูล
loŋthabian khɔ ̂ɔmuun, phɯ ́ɯnthîi khwaamrew su ̌uŋ
ลงทะเบียนขอมูล, พืนทีความเร็วสูง
chút khɔ ̂ɔmuun triamphrɔ ́ɔm (dii-aa(dii-éet-aa))
ชุดขอมูลเตรียมพรอม (DR (DSR))
tua banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun
ตัวบันทึกขอมูล
kaan banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun
การบันทึกขอมูล
kaann càtkèp khɔ ̂ɔmuun nai káat nùai khwaamcam eét-dii
การจัดเก็บขอมูลในการดหนวยความจํา SD
rә̂әm kaan banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun
เริมการบันทึกขอมูล
kaan banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun sètsîn
การบันทึกขอมูลเสร็จสิน
faai phǒnláp kaan banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun
ไฟลผลลัพธการบันทึกขอมูล
kaan damnәәnkaan banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun
การดําเนินการบันทึกขอมูล
kaan triamkaan banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun
การเตรียมการบันทึกขอมูล
bìt thîi chái sǎmràp kaan banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun
บิททีใชสําหรับการบันทึกขอมูล
khamsàŋ kaan tâŋkhâa kaan banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun
คําสังตังคาการบันทึกขอมูล
mɯ ̂aweelaathîi  tâŋkhâa kaan banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun
เมือเวลาทีตังคาการบันทึกขอมูล
tua rә̂әm thamŋaan kaan banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun
ตัวเริมทํางานการบันทึกขอมูล
la ̌ŋcàak rә̂әm kaan banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun
หลังจากเริมการบันทึกขอมูล
bápfә̂ә kaan banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun
บัฟเฟอรการบันทึกขอมูล
faai kaan banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun
ไฟลการบันทึกขอมูล
kaan banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun mâi sǒmbuun
การบันทึกขอมูลไมสมบูรณ
chɯ ̂ɯ kaan banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun
ชือการบันทึกขอมูล
kham khɔ ̂ɔmuun
คําขอมูล
thamhâi khɛ ̂ɛp loŋ
ทําใหแคบลง
prookrɛm sâaŋ taraaŋ
โปรมแกรมสรางตาราง
khamsàŋ rә̂әm taraaŋ (ai-phii-phii-éet-éet-thii-aa-thii nɯ̀ŋ(phii))

คําสังเริมตาราง (IPPSTRT1(P))
khamsàŋ kaan thamŋaan taraaŋ
คําสังการทํางานตาราง
khɔ ̂ɔ khwaam
ขอความ
sùankhɔ ̌ɔŋ khɔ ̂ɔ khwaam
สวนของขอความ
faai khɔ ̂ɔ khwaam
ไฟลขอความ
klɔ ̀ŋ khɔ ̂ɔ khwaam
กลองขอความ
kaan kèp wátsadù nai camnuan thîi mɔ ̀so ̌m
การเก็บวัสดุในจํานวนทีเหมาะสม

データロギングセット命令 data logging set instruction

データロギングセット命令実行時 At the time of data logging set instruction

データロギング準備 Data logging preparation

データロギング使用ビット bit used for data logging

データロギング結果ファイル data logging result file

データロギング実行中 Data logging execution

データロギング開始 Data logging start

データロギング完了 data logging completed

データロギング data logging

データロギングSDメモリカード転送中 Data storage in SD memory card

テーブル始動命令(IPPSTRT1(P)) Table start instruction (IPPSTRT1(P))

データレジスタ data register

データレジスタ高速領域 data register, high-speed area

データレディセット (DR (DSR)) Data ready set (DR (DSR))

データロガー data logger

data word

テーパー taper

テーブル始動プログラム table start program
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データロギングバッファ data logging buffer

データロギングファイル data logging file

データロギング未完了 data logging not completed

データロギング名 data logging name

データワード

適正在庫 appropriate inventory

テキストボックス text box

テーブル操作命令 table operation instruction

テキスト text

テキスト部 text part

テキストファイル text file

データロギングトリガ Data logging trigger

データロギングトリガ後 After data logging trigger
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chanít khɔ ̌ɔŋlěeu

ชนิดของเหลว
èekasa ̌an thaaŋthéekn ̀ik
เอกสารทางเทคนิค
kaan lótloŋ
การลดลง
tua thɔ ̀ɔt ráhàt
ตัวถอดรหัส
thɔ ̀ɔt ráhàt
ถอดรหัส
ùppakɔɔn sadɛɛŋpho ̌n dicitɔ ̂n
อุปกรณแสดงผลดิจิตอล
dm
dm
krabuankaan
กระบวนการ
tua thótsɔ ̀ɔp
ตัวทดสอบ
plaai thaaŋ
ปลายทาง
thótsɔ ̀ɔp
ทดสอบ
kaan damnәәnkaan thótsɔ ̀ɔp
การดําเนินการทดสอบ
mòot kaan damnәәnkaan thótsɔ ̀ɔp
โหมดการดําเนินการทดสอบ
sawít thótsɔ ̀ɔp
สวิตชทดสอบ
kaan damnәәnkaan thótsɔ ̀ɔp
การดําเนินการทดสอบ
mòot thótsɔ ̀ɔp
โหมดทดสอบ
khamkhɔ ̌ɔ mòot thótsɔ ̀ɔp
คําขอโหมดทดสอบ
sawít rә̂әm kaan thamŋaan
สวิตชเริมการทํางาน
ùppakɔɔn
อุปกรณ
ma ̌ailêek ùppakɔɔn
หมายเลขอุปกรณ
khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́  mǎaile ̂ek ùppakɔɔn
ขอมูลจําเพาะหมายเลขอุปกรณ
nâacɔɔ khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́ ma ̌aile ̂ek ùppakɔɔn
หนาจอขอมูลจําเพาะหมายเลขอุปกรณ
raaikaan ùppakɔɔn
รายการอุปกรณ
kaan thɛɛnthîi chút ùppakɔɔn
การแทนทีชุดอปุกรณ
trùatsɔ ̀ɔp chút ùppakɔɔn
ตรวจสอบชุดอปุกรณ
khlia ùppakɔɔn
เคลียรอุปกรณ
meenuu khlia ùppakɔɔn
เมนูเคลียรอุปกรณ
klɔ ̀ŋ dai-alɔ ̀k khónhǎa ùppakɔɔn
กลองไดอะล็อกคนหาอปุกรณ
camnuan ruam ùppakɔɔn
จํานวนรวมอุปกรณ
khwaam khíthěn khɔ ̌ɔŋ ùppakɔɔn
ความคิดเห็นของอปุกรณ

テスト操作 test operation

テストモード TEST MODE

デバイスクリアメニュー device clear menu

デバイス検索ダイアログ find device dialog box

デバイス一括モニタ device batch monitor

デバイスクリア device clear

デバイスコメント device comment

デバイス合計 device total
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テストモード要求 TEST MODE request

デッドマンスイッチ deadman switch

デバイス device

デバイスNo device No.

デバイスNo.指定 device No. specification

デバイスNo.指定画面 device No. specification screen

デバイス一覧 device list

デバイス一括置換 Device Batch Replacement

適用流体 fluid types

テクニカルニュース TECHNICAL BULLETIN

デクリメント decrement

デコーダ decorder

デコード decode

デジタル表示器 digital display device

デシメートル dm

手順 procedure

テスタ tester

デスティネーション destination

テスト test

テスト運転 test operation

テスト運転モード test operation mode

テストスイッチ TEST switch
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kaan lɯ ̂ak sadɛɛŋ khwaam khíthěn ùppakɔɔn

การเลือกแสดงความคิดเห็นอุปกรณ
meenuu kaan lɯ ̂ak sadɛɛŋ khwaam khíthěn ùppakɔɔn
เมนูการเลือกแสดงความคิดเห็นอปุกรณ
faai khwaam khíthěn ùppakɔɔn
ไฟลความคิดเห็นอปุกรณ
raaila-ìat ùppakɔɔn
รายละเอียดอุปกรณ
chanìt ùppakɔɔn
ชนิดอปุกรณ
ŋɯ ̂ankha ̌i ùppakɔɔn
เงือนไขอปุกรณ
khɔ ̂ɔmuun ùppakɔɔn
ขอมูลอปุกรณ
raaikaan ùppakɔɔn thîi chái
รายการอุปกรณทีใช
khâaùppakɔɔn rә̂әmtôn
คาอุปกรณเริมตน
faai khâaùppakɔɔn rә̂әmtôn
ไฟลคาอุปกรณเริมตน
lɯ ̂ak ùppakɔɔn
เลือกอุปกรณ
meenuu lɯ ̂ak ùppakɔɔn
เมนูเลือกอุปกรณ
khâa ùppakɔɔn
คาอุปกรณ
plìan ùppakɔɔn
เปลียนอุปกรณ
khâa ùppakɔɔn inphút
คาอุปกรณอินพุท
khɔ ̂ɔmuun  ùppakɔɔn
ขอมูลอปุกรณ
faai càtkèp khɔ ̂ɔmuun ùppakɔɔn
ไฟลจัดเก็บขอมูลอปุกรณ
raaila-ìat khɔ ̂ɔmuun ùppakɔɔn
รายละเอียดขอมูลอปุกรณ
raaikaan ŋɯ ̂ankha ̌i khɔ ̂ɔmuun ùppakɔɔn
รายการเงือนไขขอมูลอปุกรณ
thótsɔ ̀ɔp ùppakɔɔn
ทดสอบอปุกรณ
kaan yɯɯnyan kaan thótsɔ ̀ɔp ùppakɔɔn
การยืนยันการทดสอบอุปกรณ
meenuu kaan yɯɯnyan kaan thótsɔ ̀ɔp ùppakɔɔn
เมนูการยืนยันการทดสอบอุปกรณ
meenuu kaan thótsɔ ̀ɔp ùppakɔɔn
เมนูการทดสอบอุปกรณ
cùt ùppakɔɔn
จุดอปุกรณ
plìan camnuan khɔ ̌ɔŋ cùt ùppakɔɔn
เปลียนจํานวนของจุดอปุกรณ
trùatsɔ ̀ɔp khɔ ̂ɔmuun thîi pɔ ̂ɔn
ตรวจสอบขอมูลทีปอน
chûaŋ ùppakɔɔn
ชวงอุปกรณ
ma ̌ailêek ùppakɔɔn
หมายเลขอุปกรณ
nâacɔɔ sadɛɛŋ khɔ ̂ɔmuun
หนาจอแสดงอุปกรณ
khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́ kaan plìan ùppakɔɔn
ขอมูลจําเพาะการเปลียนอุปกรณ

デバイス値 device value

デバイス置換 Replace device

デバイス選択 Device select

デバイス選択メニュー Device select menu

デバイス初期値 initial device value

デバイス初期値ファイル initial device value file

デバイス情報 device information

デバイス使用リスト list of used devices

デバイス種別 device type

デバイス条件 device condition

デバイス点数 device points

デバイスコメント表示選択 device comment display selection

デバイスコメント表示選択メニュー device comment display selection menu

デバイスコメントファイル device comment file

デバイス指定 device specification

device test confirmation

デバイステスト確認メニュー device test confirmation menu

デバイステストメニュー device test menu

78

デバイスデータ格納用ファイル device data storage file

デバイスデータ指定 device data specification

デバイスデータ条件指定 device data condition entry

デバイステスト device test

デバイステスト確認

デバイス変化指定 device change specification

デバイス表示画面 device display screen

デバイス点数変更 change number of device points

デバイス登録モニタ entry data monitor

デバイス範囲 device range

デバイス番号 device number

デバイス値入力 Input device value

デバイスデータ device data

FA用語辞典

で



日本語 英語 タイ語
plìan ùppakɔɔn

เปล่ียนอุปกรณ
kɛ ̂ɛ-kha ̌i ùppakɔɔn
แกไขอปุกรณ
chɯ ̂ɯ ùppakɔɔn
ชืออุปกรณ
nùai khwaamcam ùppakɔɔn
หนวยความจําอุปกรณ
láaŋ nùai khwaamcam ùppakɔɔn
ลางหนวยความจําอุปกรณ
trùatsɔ ̀ɔp ùppakɔɔn
ตรวจสอบอปุกรณ
thótsɔ ̀ɔp/trùatsɔ ̀ɔp ùppakɔɔn
ทดสอบ/ตรวจสอบอปุกรณ
thótsɔ ̀ɔp ùppakɔɔn/ trùatsɔ ̀ɔp ùppakɔɔn
ทดสอบอปุกรณ/ตรวจสอบอปุกรณ
nâacɔɔ kaan trùatsɔ ̀ɔp ùppakɔɔn
หนาจอการตรวจสอบอปุกรณ
kɛ ̂ɛ cùtbòkphrɔ ̂ŋ
แกจุดบกพรอง
khamnɛ ́nam kaan wínítchǎi lɛ ́ kɛ ̂ɛ-kha ̌i cùtbòkphrɔ ̂ŋ
คําแนะนําการวินิจฉัยและแกขจุดบกพรอง
kaan chái faŋchân kɛ ̂ɛ-kha ̌i
การใชฟงกชันแกไข
ŋaan kaan kɛ ̂ɛ-kha ̌i ùppakɔɔn
งานการแกไขอปุกรณ
lɯ̂ak moodun pâwmǎai sǎmràp kaan kɛ ̂ɛ-khǎi khwaambòkphrɔ̂ŋ

เลือกโมดูลเปาหมายสําหรับการแกไขความบกพรอง
mòot kaan kɛ ̂ɛ-kha ̌i khwaambòkphrɔ ̂ŋ
โหมดการแกไขความบกพรอง
mâattatha ̌an dooi phrɯ ́tti ̀nai
มาตรฐานโดยพฤตินัย
khâa rә̂әmtôn
คาเริมตน
khâa taam khâa rә̂әmtôn
คาตามคาเริมตน
ai-phii ɛ ́tdre ́et ráwtә̂ә taam khâa  rә̂әmtôn
IP แอดเดรสเราเตอรตามคาเริมตน
dii-man-ti-phlèk-sә̂ә
ดีมัลติเพล็กเซอร
àttraasùan nâathîi
อัตราสวนหนาที
lót tua camkàt
ลดตัวจํากัด
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ dewtâa
การเชือมตอเดลตา
thewnèt
เทลเน็ต
khrɯ ̂aŋwát rayáthaaŋ klai
เครืองวัดระยะทางไกล
rɛɛŋdanfaifáa
แรงดันไฟฟา
khrɯ ̂aŋwát rɛɛŋdanfaifáa
เครืองวัดแรงดันไฟฟา
áwphút rɛɛŋdanfaifáa
เอาทพุทแรงดันไฟฟา
sàkkaýaphâap
ศักยภาพ
pracù faifáa
ประจุไฟฟา

デバッグモード debug mode

デファクトスタンダード de facto standard

電圧計 voltmeter

電圧出力 voltage output

テレメータ telemeter

電圧 voltage

電荷 electric charge

電位 potential
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デフォルト default

デフォルト値 default value

デフォルトルータIPアドレス default router IP address

デマルチプレクサ demultiplexer

デューティ比 duty ratio

デリミタ delimiter

デルタ結線 delta connection

テルネット telnet

デバイス変更 device change

デバイス編集 edit device

デバイス名 device name

デバイスメモリ device memory

デバイスメモリクリア device memory clear

デバイスモニタ device monitor

デバイスモニタ/テスト device monitor/test

デバイスモニタ/デバイステスト device monitor/device test

デバイスモニタ画面 device monitor screen

デバッグ debug

デバッグ・故障診断命令 debug and failure diagnostic instruction

デバッグ機能使用状況 debug function usage

デバッグ作業 debug work

デバッグ対象ユニット選択 Select target module for debugging

FA用語辞典

で



日本語 英語 タイ語
phɛ ̌ɛnpha ̌ŋ kaan phátthanaa

แผนผังการพัฒนา
pùmkòt mǎailêek
ปุมกดหมายเลข
khûa faifáa
ขัวไฟฟา
hu ̌atrùat khûa faifáa
หัวตรวจขัวไฟฟา
kaan bamruŋ ráksa ̌a
การบํารุงรักษา
kamlaŋ
กําลัง
tua tɔ ̀ɔ kamlaŋ
ตัวตอกําลัง
khwaam sa ̌amâat khɔ ̌ɔŋ lɛ ̀ŋ càaifai
ความสามารถของแหลงจายไฟ
rɛɛŋdanfaifáa khɔ ̌ɔŋ lɛ ̀ŋ càaifai
แรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟ
moodun làk khɔ ̌ɔŋ phalaŋŋaan sùannáam
โมดูลหลักของพลังงานสวนนํา
moodun klaaŋ sa ̌mràp lɛ ̀ŋ càaisám
โมดูลกลางสําหรับแหลงจายซํา
moodun khayǎai sa ̌mràp lɛ ̀ŋ càaisám
โมดูลขยายสําหรับแหลงจายซํา
moodun thǎan khayǎai phalaŋŋaan sùansám
โมดูลฐานขยายพลังงานสวนซํา
moodun thǎan càai phalaŋŋaan sùansám
โมดูลฐานจายพลังงานสวนซํา
sawít mɛ ̂ɛlèk faifáa
สวิตชแมเหล็กไฟฟา
tua náp bɛ ̀ɛp faifáa
ตัวนับแบบไฟฟา
kia faifáa
เกียรไฟฟา
chanìt faifáa
ชนิดไฟฟา
brèek mɛ ̂ɛlèk faifáa
เบรคแมเหล็กไฟฟา
tua nìawnam mɛ ̂ɛlèk faifáa
ตัวเหนียวนําแมเหล็กไฟฟา
riilee mɛ ̂ɛlèk faifáa
รีเลยแมเหล็กไฟฟา
oon thàai
โอนถาย
nùaŋ weelaa kaan sòŋphàan
หนวงเวลาการสงผาน
nùaŋ weelaa kaan sòŋphàan
หนวงเวลาการสงผาน
khwaamrew kaan sòŋphàan
ความเร็วการสงผาน
khwaamrew kaan sòŋphàan
ความเร็วการสงผาน
kaam su ̌unsǐa nai  kaan sòŋphàan
การสูญเสียในการสงผาน
kaam su ̌unsǐa nai  kaan sòŋphàan
การสูญเสียในการสงผาน
chûaŋ kaan sòŋphàan
ชวงการสงผาน
chûaŋ kaan sòŋphàan
ชวงการสงผาน

電源二重化増設ベースユニット redundant power extension base module

電源二重化ベースユニット redundant power supply base module

電源二重化システム用基本ベースユニット main base module for redundant power supply system

電源二重化システム用増設ベースユニット extension base module for redundant power supply system

電源電圧 power supply voltage

電源二重化基本ベースユニット redundant power main base module

電源コネクタ power connector

電源設備容量 power supply capacity

点検 maintenance

電源 power

伝送遅れ transmission delay

展開図 development chart

テンキー numeric keypad

電極 electrode

電極針 electrode probe

electromagnetic relay

転送 transfer

転送遅れ transmission delay
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電子ギア Electronic gear

電子式 electronic type

電磁ブレーキ electromagnetic brake

電磁誘導 electromagnetic induction

電磁リレー

伝送帯域 transmission band

転送帯域 transmission band

転送速度 transmission speed

伝送速度 transmission speed

転送損失 transmission loss

伝送損失 transmission loss

電磁開閉器 electromagnetic switch

電子カウンタ electronic counters

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
bɛ ̀ttәәr ̂ii

แบตเตอร่ี
khlɯ ̂ɯn wítthayú
คลืนวิทยุ
lɯ ̂ɯn thala ̌i
ลืนไถล
waaŋ
วาง
mɛ ̂ɛ bɛ ̀ɛp
แมแบบ
phɯ ́ɯnthîi chûa-khraaw
พืนทีชัวคราว
krasɛ ̌ɛ faifáa
กระแสไฟฟา
mâatwát krasɛ ̌ɛ faifáa
มาตรวัดกระแสไฟฟา
sa ̌nyaanpә̀әt/ pìt pratuu
สัญญาณเปด/ปดประตู
daweel
ดเวลล
weelaa daweel
เวลาดเวลล
sɛ ̌ɛŋ phàan
แสงผาน
kaan sɯm phàan dâi
การซึมผานได
kaan thamhâi khɔ ̂ɔmuun troŋkan
การทําใหขอมูลตรงกัน
tua thɔ ̀ɔt ráhàt sinkhroonát
ตัวถอดรหัสซิงโครนัส
khûapkhum sinkhroonát
ควบคุมซิงโครนัส
mòot kaan thamhâi khɔ ̂ɔmuun troŋkan
โหมดการทําใหขอมูลตรงกัน
khrɯ ̂aŋsòŋ
เครืองสง
leen khrɯ ̂aŋsòŋ
เลนสเครืองสง
kaan thamŋaan
การทํางาน
rádàp kaan thamŋaan
ระดับการทํางาน
kɛɛn nɛɛwtâŋ rûam
แกนแนวตังรวม
sa ̌ai kɛɛnrûam
สายแกนรวม
kaan sathɔ ́ɔn kɛɛnrûam
การสะทอนแกนรวม
khoŋthîi
คงที
kaan yɯɯnyan kaan maathɯ ̂ŋ
การยืนยันการมาถึง
khunnaláksanà dainaamìk
คุณลักษณะไดนามิค
khrɯ ̂aŋwát  phalaŋŋaan
เครืองวัดพลังงาน
loŋthabian
ลงทะเบียน
thookên
โทเค็น

同期エンコーダ synchronous encoder

同期制御 synchronous control

動特性 dynamic characteristics

動力計 dynamometer

等速 constant

到着確認 confirmation of arrival

トークン token

登録 register
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同期方式 synchronization mode

投光器 transmitter

投光レンズ transmitter lens

動作 operation

動作レベル operating level

同軸落射 coaxial vertical

同軸ケーブル co-axial cable

同軸反射 coaxial reflective

電池 battery

電波 radio wave

伝票 slip

貼付 paste

テンプレート template

テンポラリエリア temporary area

電流 current

電流計 ammeter

ドア開閉信号 door open/close signal

ドウェル dwell

ドウェルタイム Dwell time

透過型 thru beam

透過率 permeability

同期 synchronization

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
rábòp bát thookên

ระบบบัสโทเค็น
wíthii thookên riŋ
วิธีโทเค็นริง
camnuan ruam thîi náp dâai
จํานวนรวมทีนับได
chanìt doom
ชนิดโดม
èekkasa ̌an
เอกสาร
sùnák
สุนัข
khamsàŋ phísèet
คําสังพิเศษ
meenuu yɯɯnyan kaan tâŋkhâa naalikaa
เมนูยืนยันการตังคานาฬกิา
meenuu  kaan tâŋkhâa naalikaa
เมนูการตังคานาฬกิา
pìt
ปด
kaan phônsǐi
การพนสี
chɔ ̂ŋwâaŋ sa ̌mràp sài chɯ ̂ɯ bon cùt
ชองวางสําหรับใสชือบนจุด
krasɛ ̌ɛ rát
กระแสรัช
bon loŋlâaŋ
บนลงลาง
thoophooloocîi
โทโพโลจี
trai-ɛ ̀ɛk
ไตรแอก
áwphút ee-sii trai-òot
เอาทพุท AC ไตรโอด
moodun áwphút trai-ɛ ̀ɛk
โมดูลเอาทพุทไตรแอก
kha ̌ikhuaŋ
ไขควง
prookrɛm dáiwә̂ә
โปรแกรมไดรฟเวอร
dái
ไดรฟ
ma ̌ailêek dái
หมายเลขไดรฟ
ma ̌ailêek dái
หมายเลขไดรฟ
hu ̌a dái
หัวไดรฟ
chɯ ̂ɯ dái
ชือไดรฟ
nùai khwaamcam dái
หนวยความจําไดรฟ
moodun dái
โมดูลไดรฟ
cháidâai kàp moodun dái
ใชไดกับโมดูลไดรฟ
pìt kaan cháidâai kàp moodun dái
ปดการใชไดกับโมดูลไดรฟ
sa ̌nyaan kaan cháiŋaan khɔ ̌ɔŋ moodun dái
สัญญาณการใชงานของโมดูลไดรฟ

突入電流 rush current

トップダウン top down

塗装 spray painting

ドットフィールド名 dot field name

時計設定メニュー clock setting menu

閉じる close

特注 special order

時計設定確認メニュー clock setting confirmation menu

ドキュメント document

ドグ(ジグ介し) dog

ドライブ見出し文 drive heading

トークンバス方式 token bus system

トークンリング方式 token ring method

トータルカウント total count

ドーム方式 dome type

drive

ドライブNo. drive number

ドライブ番号 drive number
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トライアック出力 triode AC output

トライアック出力ユニット triac output module

ドライバー screwdriver

ドライバソフト driver software

ドライブ

ドライブユニットレディ信号 drive module ready signal

ドライブユニットレディOFF drive module ready OFF

ドライブ名 drive name

ドライブメモリ drive memory

ドライブユニット drive module

ドライブユニットレディ drive module ready

トポロジ topology

トライアック triac

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
kaan tìttaam

การติดตาม
khwaam phìtphlàat khɔ ̌ɔŋ kaan tìttaam
ความผิดพลาดของการติดตาม
sa ̌ai sa ̌mràp kaan tìttaam
สายสําหรับการติดตาม
weelaa damnәәnkaan tìttaam
เวลาดําเนินการติดตาม
kaan sɯ ̀ɯsa ̌an kaan tìttaam
การสือสารการติดตาม
kaan oonthàai kaan tìttaam
การโอนถายการติดตาม
mòot kaan tìttaam bɛ ̀ɛp sinkhroonái
โหมดการติดตามแบบซินโครไนซ
bɛ ̀ɛp râaŋ
แบบราง
kaan kɛ ̂ɛ-kha ̌i panha ̌a
การแกไขปญหา
pha ̌ŋŋaan kaan kɛ ̂ɛ-kha ̌i panha ̌a
ผังงานการแกไขปญหา
khûumɯɯ kaan kɛ ̂ɛ-kha ̌i panha ̌a
คูมือการแกไขปญหา
tuayàaŋ khwaam phìtphlâat
ตัวอยางความผิดพลาด
sênkhóoŋ trapékhｌɔɔi
เสนโคงทราเปคลอยด
tuaráp lɛ ́ tuasòŋ nai khrɯ ̂aŋdiawkan
ตัวรับและตัวสงในเครืองเดียวกัน
sa ̌ai-ráp lɛ ́ so ̀ŋ
สายรับและสง
kaan sɯ ̀ɯsa ̌an chûakhraaw
การสือสารชัวคราว
kaan sòŋphàan chûakhraaw
การสงผานชัวคราว
kaan sòŋphàan chûakhraaw
การสงผานชัวคราว
khamkhɔ ̌ɔ chûakhraaw
คําขอชัวคราว
thransíitsatә̂ә
ทรานซิสเตอร
thransíitsatә̂ә inwә́әttә̂ә
ทรานซิสเตอรอินเวอรเตอร
áwphút thransíitsatә̂ә
เอาทพุททรานซิสเตอร
moodun áwphút thransíitsatә̂ә
โมดูลเอาทพุททรานซิสเตอร
moodun thransíitsatә̂ә
โมดูลทรานซิสเตอร
mɔ ̂ɔ plɛɛŋ
หมอแปลง
chanu ̌an mɔ ̂ɔ plɛɛŋ
ฉนวนหมอแปลง
tuaprɛɛŋ sa ̌nyaan
ตัวแปรสัญญาณ
khwaamcù mɔ ̂ɔ plɛɛŋ
ความจุหมอแปลง
kaan cháiŋaan
การใชงาน
khûumɯɯ kaan cháiŋaan
คูมือการใชงาน

トランシーバケーブル tranceiver cable

トランジェント通信 transient communication

トランスデューサ transducer

トランス容量 transformer capacity

トランス transformer

トランス絶縁 transformer isolation

取扱説明書 instruction manual

取り扱い handling
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トランジェント転送 transient transmission

トランジェント伝送 transient transmission

トランジェント要求 transient request

トランジスタ transistor

トランジスタインバータ transistor inverter

トランジスタ出力 transistor output

トランジスタ出力ユニット transistor output module

トランジスタモジュール transistor module

トラッキング tracking

トラッキング異常 tracking error

トラッキングケーブル tracking cable

トラッキング実行時間 tracking execution time

トラッキング通信 tracking communication

トラッキング転送 tracking transfer

トラッキング同期モード synchronized tracking mode

ドラフト draft

トラブルシューティング troubleshooting

トラブルシューティングフロー troubleshooting flowchart

トラブルシュートガイダンス troubleshoot guidance

トラブル事例 fault example

トラペクロイド曲線 Trapecloid curve

トランシーバ tranceiver

FA用語辞典
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tua rә̂әm kaan thamŋaan

ตัวเร่ิมการทํางาน
inphút yápyáŋ rә̂әm kaan thamŋaan
อินพุทยับยังเริมการทํางาน
la ̌ŋ tua rә̂әm kaan thamŋaan/ la ̌ŋ rә̂әm kaan thamŋaan
หลังตัวเริมการทํางาน/หลังเริมการทํางาน
cumnuan sa ̌ai la ̌ŋ tua rә̂әm kaan thamŋaan
จํานวนสายหลังตัวเริมการทํางาน
ùppakɔɔn tua rә̂әm kaan thamŋaan
อุปกรณตัวเริมการทํางาน
rә̂әm kaan thamŋaan lɛ ́ɛw
เริมการทํางานแลว
kɔ ̀ɔn kaan kratûn
กอนการกระตุน
cumnuan laai kɔ ̀ɔn kaan kratûn
จํานวนไลนกอนการกระตุน
kaan banthɯ ́k kaan kratûn
การบันทึกการกระตุน
tâŋkhâa kaan banthɯ ́k kaan kratûn
ตังคาการบันทึกการกระตุน
kaan tìttâŋ
การติดตัง
ruu yɯ ́t
รูยึด
chàak yɯ ́t
ฉากยึด
saphâap wɛ ̂ɛtlɔ ́ɔm thîi yɯ ́t
สภาพแวดลอมทียึด
kaan yɯ ́t dûai satát
การยึดดวยสตัด
kaan yɯ ́t dûai thɛ ́p
การยึดดวยแท็บ
kaan yɯ ́t dûai sakruu
การยึดดวยสกรู
chûaŋ ráyá kaan yɯ ́t
ชวงระยะการยึด
thítthaaŋ kaan yɯ ́t
ทิศทางการยึด
phɯ ́ɯnphǐw kaan yɯ ́t
พืนผิวการยึด
raaŋ yɯ ́t
รางยึด
kaan dәәnthaaŋ
การเดินทาง
kaan thɔ ̀ɔt
การถอด
dɔ ̀ɔk sawàan
ดอกสวาน
khuâpkhum kaan sǐa kamlaŋ
ควบคุมการเสียกําลัง
rɛɛŋbìt
แรงบิด
kaan trùatha ̌a rɛɛŋbìt
การตรวจหาแรงบิด
khûapkhum rɛɛŋ bìt
ควบคุมแรงบิด
mòot khûapkhum rɛɛŋ bìt
โหมดควบคุมแรงบิด
khɔ ̀ɔpkhèet khɔ ̌ɔŋ rɛɛŋ bìt
ขอบเขตของแรงบิด

取付け金具 mounting bracket

取り付け環境 mounting environment

取付け installation

取り付け穴 mounting hole

トリガロギング trigger logging

トリガロギングセット Trigger logging set

トリガ前 before trigger

トリガ前行数 number of lines before trigger

トリガデバイス trigger device

トリガ発生 triggered

ドリル drill bit

トリガ trigger

トリガ禁止入力 trigger inhibited input

トリガ後 after trigger/post-trigger

トリガ後行数 number of lines after trigger

mounting rail

トリップ trip

取りはずし removal

84

取り付けネジ mounting screw

取付ピッチ mounting pitch

取り付け方向 mounting direction

取り付け面 mounting surface

取り付けレール

トルク制限 torque limit

トルク制御モード torque control mode

ドループ制御 droop control

トルク torque

トルク検出 torque detection

トルク制御 torque control

取り付けスタッド mounting stud

取付けツメ mounting tab

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
kaan lɯ ̂ak khɔ ̀ɔpkhèet khɔ ̌ɔŋ rɛɛŋ bìt

การเลือกขอบเขตของแรงบิด
sênkhóoŋ rɛɛŋ bìt- khwaamrew
เสนโคง แรงบิด - ความเร็ว
rɛɛŋ bìt chәәŋsên
แรงบิดเชิงเสน
lɯ ̂ak kaan bai-át rɛɛŋ bìt nɯ ̀ŋ
เลือกการไบอัสแรงบิด 1
kaan phә̂әm rɛɛŋ bìt
การเพิมแรงบิด
kaan kraphɯ ̂am khɔ ̌ɔŋ rɛɛŋ bìt
การกระเพือมของแรงบิด
mòot rɛɛŋ bìt won
โหมดแรงบิดวน
pracɛɛ wát rɛɛŋ bìt
ประแจวัดแรงบิด
rә̂әm kaan tìttaam
เริมการติดตาม
kaan tìttaam sètsîn
การติดตามเสร็จสิน
yùunairáwàaŋ damnәәnkaan tìttaam
อยูในระหวางดําเนินการติดตาม
kaan triam kaan tìttaam
การเตรียมการติดตาม
banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun kaan tìttaam paiyaŋ phii-ɛɛw-sii
บันทึกขอมูลการติดตามไปยัง PLC
àan khɔ ̂ɔmuun kaan tìttaam càak phii-ɛɛw-sii
อานขอมูลการติดตามจาก PLC
tua kratûn kaan tìttaam
ตัวกระตุนการติดตาม
tua la ̌ŋkratûn kaan tìttaam
หลังตัวกระตุนการติดตาม
cùt tìttaam
จุดติดตาม
kráap nɛɛwnoóm
กราฟแนวโนม
kaan dɯŋ ɔ ̀ɔk
การดึงออก
khûapkhum kaan dɯŋ
ควบคุมการดึง
khɔ ̌ɔŋsǐa
ของเสีย
khûapkhum kaan lót khɔ ̌ɔŋsǐa
ควบคุมการลดของเสีย
meenuu drɔ ̀pdaaw
เมนูดรอปดาวน
rɛɛŋdanfaifáa tòk
แรงดันไฟฟาตก
sênphàansu ̌unklaaŋ phaainai
เสนผานศูนยกลางภายใน
bíw-in
บิวตอิน
riilee phaainai
รีเลยภายใน
khwaam yaaw
ความยาว
phɛ ̌ɛnpha ̌ŋ krabuankaan
แผนผังกระบวนการ
mâi sɔ ̀ɔtkhlɔ ́ɔŋ
ไมสอดคลอง

トレーストリガ trace trigger

トレーストリガ後 after trace trigger

内部リレー internal relay

長さ length

内径 inside diameter

内蔵 built-in

泣き別れ inconsistency

流れ図 flow chart

85

トレースポイント trace point

トレンドグラフ trend graph

ドローアウト draw out

ドロー制御 draw control

ドロス dross

ドロスリダクション制御 dross reduction control

ドロップダウンメニュー drop-down menu

ドロップ電圧 voltage drop

トルク制限選択 torque limit selection

トルク-速度曲線 torque - velocity curve

トルク直線性 torque linearity

トルクバイアス選択1 torque bias selection 1

トルクブースト torque boost

トルクリップル torque ripple

トルクループモード torque loop mode

トルクレンチ torque wrench

トレース開始 trace start

トレース完了 trace completed

トレース実行中 trace execution in progress

トレース準備 trace preparation

トレースデータPC書込 Write trace data to PLC

トレースデータPC読出 Read trace data from PLC

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
mâi mii

ไมมี
nɔ ́t
นอต
kaan khûapkhum naanoo
การควบคุมนาโน
théknoolooyîi naanoo
เทคโนโลยีนาโน
mâatwát naanoo
มาตรวัดนาโน
banthɯ ́k pen
บันทึกเปน
thɛ ̀ɛp thîimii khwaamkwâaŋ nɔ ́ɔi
แถบทีมีความกวางนอย
tua lɔ ̀ɔyen hu ̌a khěm
ตัวหลอเย็นหัวเข็ม
phaasa ̌a memmoonìk
ภาษาเม็มโมนิค
khwaamnǎa
ความหนา
rábòp sɔ ̌ɔŋphlàt
ระบบสองผลัด
káat khaabɔ ̂ndai-ɔ ́ksai
กาซคารบอนไดออกไซด
sáhàt sɔ ̌ɔŋmítì
รหัสสองมิติ
khɔnnéktɔ ̂ɔ yaikɛ ́ɛw sɛ ̌ɛŋ sɔ ̌ɔŋkɛɛn
คอนเนคเตอรใยแกวนําแสงสองแกน
kaan càtkèp sǐnkháa
การจัดเก็บสินคา
inphút/áwphút
อินพุท/เอาทพุท
moodun ruam ai/oo
โมดูลรวม I/O
raaikaan sa ̌nyaan ai/oo
รายการสัญญาณ I/O
sawít lɯ ̂aksadɛɛŋ ai/oo
สวิตชเลือกแสดง I/O
moodun ai/oo
โมดูล I/O
khwaamthìi kha ̌akhâw
ความถีขาเขา
sa ̌nyaan khǎakhâw
สัญญาณขาเขา
khwaamtâanthaan kha ̌akhâw
ความตานทานขาเขา
moodun khǎakhâw
โมดูลขาเขา
rɔɔitɔ ̀ɔ
รอยตอ
kaan trùatsɔ ̀ɔp kaan sùmtuayàaŋ
การตรวจสอบการสุมตัวอยาง
mâi mii
ไมมี
kaan trùatsɔ ̀ɔp khwaam sa ̌amâat kaan kracaaitua khɔ ̌ɔŋ khɔ ̌ɔŋlěew

ตรวจสอบความสามารถการกระจายตัวของของเหลว
nii-ɔɔn
นีออน
káat nii-ɔɔn
กาซนีออน

二次元コード two-dimensional code

ニ芯光コネクタ 2-core optical connector

二交代制 two-shift system

二酸化炭素ガス carbon dioxide gas

ニーモニック言語 mnemonic language

肉厚 thick

ナローバー narrow bar

ニードルクーラー needle cooler

ナノメートル nanometer

名前を付けて保存 save as

入力ユニット input module

なし none

ナット nut

ナノ制御 nano control

ナノテクノロジー nanotechnology

input frequency

入力信号 input signal

入力抵抗 input resistance
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入出力混合ユニット I/O combined module

入出力信号一覧 list of I/O signals

入出力表示切換えスイッチ I/O display selector switch

入出力ユニット I/O module

入力周波数

ネオンガス neon gas

ネオン neon

縫い目 seam

抜取検査 sampling inspection

ヌル null

ぬれ性検査 wettability inspection

入庫 warehousing

入出力 input/output
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日本語 英語 タイ語
lɔ ̀ɔt nii-ɔɔn phrɔ ́ɔmdûai limìt sawít

หลอดนีออนพรอมดวยลิมิตสวิตช
lɔɔcìk lóp
ลอจิกลบ
sakruu
สกรู
́thalú phàan
ทะลุผาน
kèet̀wát́ boon
เกจวัดโบลท
kha ̌n sakruu hâinɛ ̂n
ขันสกรูใหแนน
rɛɛŋbìt khǎnnɛ ̂n sakruu
แรงบิดขันแนนสกรู
tamnɛ ̀ŋtìttâŋ sa ̌mràp sakruu
ตําแหนงติดตังสําหรับสกรู
kaan sɔ ́ɔnnai
การซอนใน
tua lɛ ̂ɛkplìan khwaamrɔ ́ɔn
ตัวแลกเปลียนความรอน
kaan pràpsaphâap dûai khwaamrɔ ́ɔn
การปรับสภาพดวยความรอน
hu ̌a wát unnahàphuum
หัววัดอุณหภูมิ
khrɯakhàai
เครือขาย
lêek thîiyùu khrɯakhàai
เลขทีอยูเครือขาย
ma ̌ailêek khrɯakhàai
หมายเลขเครือขาย
kaan damnәәnkaan khrɯakhàai
การดําเนินการเครือขาย
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ khrɯakhàai
การเชือมตอเครือขาย
chanít khrɯakhàai
ชนิดเครือขาย
kaan wínítchǎi khrɯakhàai
การวินิจฉัยเครือขาย
camnuan khɔ ̌ɔŋ khrɯakhàai
จํานวนของเครือขาย
phûuhâibɔɔrikaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ khrɯakhàai
ผูใหบริการเชือมตอเครือขาย
sênthaaŋ khrɯakhàai
เสนทางเครือขาย
phaaraamítә̂ә khrɯakhàai
พารามิเตอรเครือขาย
nâacɔɔ kaantâŋkhâa phaaraamítә̂ә khrɯakhàai
หนาจอการตังคาพารามิเตอรเครือขาย
ma ̌ailêek khrɯakhàai
หมายเลขเครือขาย
moodun khrɯakhàai
โมดูลเครือขาย
riifrét phaaraamítә̂ә khɔ ̌ɔŋ khrɯakhàai
รีเฟรชพารามิเตอรของเครือขาย
wátsadù thîimii khwaam nɯ ̀ɯd
วัสดุทีมีความหนืด
láksanà yɯ ́tti ̀t
ลักษณะยึดติด
sew phalaŋŋaan
เซลพลังงาน

ネットワークNo network No.

ネットワーク運転 network operation

ネットワークリフレッシュパラメータ network reflesh parameter

粘性体 viscous material

ネットワーク番号 network number

ネットワークユニット network module

燃料電池 fuel cell

粘着性 adhesive nature
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ネットワーク経由接続 network connection

ネットワーク種別 network type

ネットワーク診断 network diagnostics

ネットワーク数 number of networks

ネットワーク接続業者 network connection vendor

ネットワーク通信経路 network route

ネットワークパラメータ network parameter

ネットワークパラメータ設定画面 network parameter setting screen

ネオンランプ付リミットスイッチ limit switch with neon lamp

ネガティブロジック negative logic

ネジ screw

ネジ型 threaded

ネジゲージ bolt gauge

ネジ締め tightening the screw

ネジ締めトルク screw tightening torque

ネジ取付け用固定具 holding fixture for screw installation

ネスティング nesting

熱交換器 heat exchanger

熱処理 heat treatment

熱電対 thermo couple

ネットワーク network

ネットワーク アドレス network address

FA用語辞典
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khlɯ ̂ɯn rópkuan

สัญญานรบกวน
tua lót khlɯ ̂ɯn rópkuan
ตัวลดคลืนรบกวน
tua krɔɔŋ khlɯ ̂ɯn rópkuan
ตัวกรองคลืนรบกวน
tua plɛɛŋ lót khlɯ ̂ɯn rópkuan
ตัวแปลงลดคลืนรบกวน
kaan rópkuan càak sìŋrópkuan
การรบกวนจากสิงรบกวน
tua camkàt khlɯ ̂ɯn rópkuan
ตัวจํากัดคลืนรบกวน
tua camlɔɔŋ khlɯ ̂ɯn rópkuan
ตัวจําลองคลืนรบกวน
khwaamthìi khlɯ ̂ɯn rópkuan
ความถีคลืนรบกวน
weelaa khɔ ̌ɔŋ tua krɔɔŋ phɯ ̂a lót sa ̌nyaanrópkuan
เวลาของตัวกรองเพือลดสัญญานรบกวน
sùanprakɔ ̀ɔp khɔ ̌ɔŋ khlɯ ̂ɯn rópkuan
สวนประกอบของคลืนรบกวน
mâattakaan pɔ ̂ŋkan khlɯ ̂ɯn rópkuan
มาตรการปองกันคลืนรบกวน
kaan pɔ ̂ŋkan khlɯ ̂ɯn rópkuan
การปองกันคลืนรบกวน
rɛɛŋdanfaifáa khɔ ̌ɔŋ sa ̌nyaanrópkuan
แรงดันไฟฟาของสัญญานรบกวน
khwaamkwâaŋ khɔ ̌ɔŋ sa ̌nyaanrópkuan
ความกวางของสัญญานรบกวน
pho ̌ntàaŋ khɔ ̌ɔŋ sa ̌nyaanrópkuan
ผลตางของสัญญานรบกวน
wan thîinamsòŋ
วันทีนําสง
kaan namsòŋ lâacháa
การนําสงลาชา
kaan namsòŋ
การนําสง
ma ̌aihèet kaan namsòŋ
หมายเหตุการนําสง
mii prasìtthiphǒn
มีประสิทธิผล
ma ̌aihèet
หมายเหตุ
nòot
โหนด
lêek thîiyùu khɔ ̌ɔŋ nòot
เลขทีอยูของโหนด
brèekkә̂ә bɛ ̀ɛp mâimii fiw
เบรคเกอรแบบไมมีฟวส
brèekkә̂ә bɛ ̀ɛp mâimii fiw
เบรคเกอรแบบไมมีฟวส
kaan thɛɛn bɛ ̀ɛp thammadaa
การแทนแบบธรรมดา
khlɯ ̂ɯn rópkuan mòot thammadaa
คลืนรบกวนโหมดธรรมดา
wәәnia khaalíppә̂ә
เวอรเนียรคาลิปเปอร
tua krɔɔŋ nɔ ́ɔt
ตัวกรองนอทช
khootâa
โควตา

ノイズ電圧 noise voltage

ノイズ幅 noise width

ノイズ対策 measures against noise

ノイズ耐量 noise immunity

ノイズ除去フィルタ時間 time of noise removal filter

ノイズ成分 noise component

ノイズシミュレータ noise simulator

ノイズ周波数 noise frequency

ノイズ干渉 noise interference

ノイズキラー noise killer

ノーヒューズ遮断器 no fuse breaker

ノイズ noise

ノイズ サプレッサ noise suppressor

ノイズ フィルタ noise filter

ノイズカットトランス noise suppression transformer

note

ノード node

ノードアドレス node address
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納期遅れ delivery delay

納入 delivery

納品伝票 delivery note

能率 efficiency

ノート

ノルマ quota

ノッチフィルタ notch filter

ノーヒューズブレーカ no fuse breaker

ノーマル表現 normal representation

ノーマルモードノイズ normal mode noise

ノギス vernier caliper

ノイズマージン noise margin

納期 delivery date
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baa-khóot

บารโคด
chanít thɛ ̀ɛp
ชนิดแถบ
kaan âpkrèet
การอัพเกรด
ma ̌ailêek wәәchân thîi âpkrèet
จํานวนเวอรชันทีอัพเกรด
khɔ ̂ɔmuun kaan âpkrèet wәәchân
ขอมูลการอัพเกรดเวอรชัน
prawàt kaan âpkrèet wәәchân
ประวัติการอัพเกรดเวอรชัน
khɔ ̂ɔmuun wәәchân
ขอมูลเวอรชัน
tua pɔ ̂ɔn chínsùan
ตัวปอนชินสวน
thîi kân
ทีกัน
háatwɛɛ lómlěew
ฮารดแวรลมเหลว
háatwɛɛ lómlěew
ฮารดแวรลมเหลว
khɔ ̂ɔmuun háatwɛɛ

ขอมูลฮารดแวร
sawít háatwɛɛ

สวิตชฮารดแวร
ráyá khɔ ̀ɔpkhèet khɔ ̌ɔŋ háatwɛɛ

ระยะขอบเขตของฮารดแวร
kaan ɔ ̀ɔkbɛ ̀ɛp háatwɛɛ

การออกแบบฮารดแวร
thótsɔ ̀ɔp háatwɛɛ

ทดสอบฮารดแวร
wәәchân háatwɛɛ

เวอรชันฮารดแวร
sa ̌mnaw chabàp ciŋ
สําเนาฉบับจริง
moodun dítdái háatdít
โมดูลดิสกไดรฟฮารดดิสก
chɯ ̂amtɔ ̀ɔ dûai sǎaifai
เชือมตอดวยสายไฟ
rûupbɛ ̀ɛp kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ dûai sǎaifai
รูปแบบการเชือมตอดวยสายไฟ
sa ̌ai khûapkhum
สายควบคุม
háapmírә̂ә
ฮาลฟมิเรอร
kaandàp phrɔ ́ chɯ ́aphlɯɯŋ mòt
การดับเพราะเชือเพลิงหมด
iaŋ
เอียง
pha ̌ŋ rábòp thɔ ̂ɔ
ผังระบบทอ
kamcàt
กําจัด
kaan nam-ɔ ̀ɔk lómlěew
การนําออกลมเหลว
kaan dәәnsa ̌aifai
การเดินสายไฟ
woŋcɔɔn kaan dәәnsa ̌aifai
วงจรการเดินสายไฟ

ハードウェア設計 hardware design

ハードウェアテスト hardware test

廃棄 dispose

排出ミス ejection failure

バイアス bias

配管図 piping diagram

配線図 wiring diagram

配線 wiring
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ハードウェアバージョン hardware version

ハードコピー hardcopy

ハードディスクドライブユニット hard disk drive module

ハードワイヤード hard-wired

ハードワイヤードロジック hard-wired logic

ハーネス harness

ハーフミラー half mirror

バーンアウト burnout

バーコード barcode

バー式 bar type

バージョンアップ upgrading

バージョンアップ回数 number of version upgrades

バージョンアップ予告情報 version upgrade information

バージョンアップ履歴 version upgrade history

バージョン情報 version information

パーツフィーダ parts feeder

パーティション partition

ハードウェア異常 hardware failure

ハードウェア故障 hardware failure

ハードウェア情報 hardware information

ハードウェアスイッチ hardware switch

ハードウェアストロークリミット hardware stroke limit

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
kaan mɔ ̂ɔpma ̌ai mài

การมอบหมายใหม
bɛ ̀ɛp khrooŋrâaŋ
แบบโครงราง
tua cɛ ̀ɛkcàai phalaŋŋaan
ตัวแจกจายพลังงาน
bái
ไบต
salàp bái
สลับไบต
khâa thǎansɔ ̌ɔŋ
คาฐานสอง
ráhàt tha ̌ansɔ ̌ɔŋ
รหัสฐานสอง
ráhàt tha ̌ansɔ ̌ɔŋ
รหัสฐานสอง
khɔ ̂ɔmuun thǎansɔ ̌ɔŋ
ขอมูลฐานสอง
plɛɛŋ pen khâa thǎansɔ ̌ɔŋ
แปลงเปนคาฐานสอง
khiw-sii-phii-yuu rûn prasìtthiphâap sǔuŋ
QCPU รุนประสิทธิภาพสูง
kamnòt mòot krasɛ ̌ɛfaifáa dûai rábòp sɔ ̌ɔŋkhûa
กําหนดโหมดกระแสไฟฟาดวยระบบสองขัว
rábòp loohà khûu
ระบบโลหะคู
khɛ ̌ɛnyaaw yók su ̌uŋ
แขนยาวยกสูง
paawdә̂ә brèek
พาวเดอรเบรค
kaan trùatsɔ ̀ɔp kaan thamlaai
การตรวจสอบการทําลาย
kradàat rɔɔŋ sǐikha ̌aw
กระดาษรองสีขาว
lɔ ̀ɔtfai bɛ ̀ɛp khòtlûat
หลอดไฟแบบขดลวด
kaan rabә̀әt
การระเบิด
chút
ชุด
sùanprakɔ ̀ɔp nai chút
สวนประกอบในชุด
chanít khɔ ̌ɔŋ chút
ชนิดของชุด
khɔ ̂ɔmuun chút
ขอมูลชุด
phɯ ́ɯnthîi khɔ ̂ɔmuun chút
พืนทีขอมูลชุด
kaan cháiŋaan phɯ ́ɯnthîi khɔ ̂ɔmuun chút
การใชงานพืนทีขอมูลชุด
ma ̌ailêek chút
หมายเลขชุด
rûupbɛ ̀ɛp chút
รูปแบบชุด
bát
บัส
kaan khayǎai bát
การขยายบัส
páatsakhaan
ปาสกาล

バイメタル bimetal

ハイロングアーム high long arm

ハイパフォーマンスモデルQCPU High Performance model QCPU

バイポーラ駆動定電流方式 fixed current mode with bipolar driving

バイナリデータ binary data

バイナリ変換 Conversion to binary

バイナリコード binary code

バイナリコード交信 Binary code

バイト入替 Byte swap

バイナリ binary

パケットデータエリア Packet data area

配置 reassignment

配置図 layout drawing

配電盤 power distributor

バイト byte

Packet element

パケット種別 Packet type

パケットデータ Packet data
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白色マット紙 white mat paper

白熱ランプ incandescent lamp

爆発 explosion

パケット packet

パケット構成要素

パスカル pascal

バス延長 bus extension

パケットデータエリア使用率 Packet data area usage

パケット番号 Packet No.

パケットフォーマット Packet format

バス bus

パウダーブレーキ powder brake

破壊検査 destructive inspection

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
sawít kaan salàp bát

สวิตชการสลับบัส
moodun kaan salàp bát
โมดูลการสลับบัส
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ bát
การเชือมตอบัส
sênkhóoŋ rûup àaŋnáam
เสนโคงรูปอางนํา
moodun kaan sɯ ̀ɯsa ̌an bát
โมดูลการสือสารบัส
ráhàt phàan
รหัสผาน
ráhàt phàan phìtphâat
รหัสผานผิดพลาด
kaan loŋthabian ráhàt phàan
การลงทะเบียนรหัสผาน
kaan trùatsɔ ̀ɔp khwaam thùuktɔ ̂ŋ ráhàt phàan
การตรวจสอบความถูกตองรหัสผาน
trùatsɔ ̀ɔp raaikaan ráhàt phàan
ตรวจสอบรายการรหัสผาน
kaan trùatsɔ ̀ɔp camnuan khɔ ̌ɔŋ tua-àksɔ ̌ɔn ráhàt phàan
การตรวจสอบจํานวนตัวอักษรของรหัสผาน
sênphrà
เสนประ
khɔmphiwtә̂ә sùan bùkkhon
คอมพิวเตอรสวนบุคคล
sii-phii-yuu khɔ ̌ɔŋ phii-sii
CPU ของ PC
ai/ép dâan phii-sii
I/F ดาน PC
sathǎaná panhǎa kaan càai phalaŋŋaan khɔ̌ɔŋ dâan phii-sii
สถานะปญหาการจายพลังงานของดาน PC
sìŋwɛ ̂ɛtlɔ́ɔm rábòp khɔ̌ɔŋ khrɯ ̂aŋ khɔmphiwtә̂ә sùan bùkkhon

สิ่งแวดลอมระบบของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
bɔ ̀ɔt khɔmphiwtә̂ә sùan bùkkhon
บอรดคอมพิวเตอรสวนบุคคล
sǐaha ̌ai
เสียหาย
rûupbɛ ̀ɛp
รูปแบบ
sadɛɛŋpho ̌n rûupbɛ ̀ɛp khɔ ̌ɔŋ kráap
แสดงผลรูปทรงของกราฟ
khwaamyaaw khlɯ ̂ɯn
ความยาวคลืน
kaan bancù hìip-hɔ ̀ɔ
การบรรจุหีบหอ
samrɔɔŋ khɔ ̂ɔmuun
สํารองขอมูล
triamkaan rә̂әm sa ̌mrɔɔŋ khɔ ̂ɔmuun lɛ ́ɛw
เตรียมการเริมสํารองขอมูลแลว
kaan triamkaan rә̂әm sa ̌mrɔɔŋ khɔ ̂ɔmuun sètsîn
การเตรียมการเริมสํารองขอมูลเสร็จสิน
khonthɛ ̀k tâŋkhâa rә̂әm kaan sǎmrɔɔŋ khɔ ̂ɔmuun
คอนแท็คตังคาเริมการสํารองขอมูล
khonthɛ ̀k rә̂әm sa ̌mrɔɔŋ khɔ ̂ɔmuun
คอนแท็คเริมสํารองขอมูล
kɔ ̀ɔn rә̂әm kaan sǎmrɔɔŋ khɔ ̂ɔmuun
กอนเริมการสํารองขอมูล
kaan sa ̌mrɔɔŋ khɔ ̂ɔmuun sètsîn
การสํารองขอมูลเสร็จสิน

パソコン側I/F PC side I/F

パソコン側電源障害状態 power supply problem status on the PC side

バックアップ開始準備接点 backup start setup contact

バックアップ開始接点 backup start contact

バックアップ開始準備 Backup start prepared

バックアップ開始準備完了 Backup start preparation completed

バックアップ完了 backup completed

バックアップ開始前 before backup start
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パソコン環境 personal computer environment

パソコン用ボード personal computer board

破損 damage

パターン pattern

パターングラフ表示 pattern graph display

波長 wavelength

パッキン packing

バックアップ backup

バス切換えスイッチ bus switching switch

バス切換えユニット bus switching module

バス接続 bus connection

バスタブ曲線 bathtub curve

バス通信ユニット bus communication module

パスワード password

パスワード異常 password error

パスワード登録 password registration

パスワード認証 password authentication

パスワード未入力確認 check password entry

パスワード文字数確認 check number of password characters

破線 dashed line

パソコン personal computer

パソコンCPU PC CPU

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
kamlaŋ samrɔɔŋ khɔ ̂ɔmuun

กําลังสํารองขอมูล
kaan sa ̌mrɔɔŋ khɔ ̂ɔmuun pâwmǎai
การสํารองขอมูลเปาหมาย
sa ̌mrɔɔŋ khɔ ̂ɔmuun
สํารองขอมูล
kaan sa ̌mrɔɔŋ faai khɔ ̂ɔmuun
การสํารองไฟลขอมูล
nùai khwaamcam sa ̌mrɔɔŋ
หนวยความจําสํารอง
mòot kaan sa ̌mrɔɔŋ khɔ ̂ɔmuun
โหมดการสํารองขอมูล
khonthɛ ̀k klàp
คอนแท็คกลับ
fai lǎŋ
ไฟหลัง
kaan sɯ ̀klɔ ̌ɔ khɔ ̌ɔŋ fɯaŋ
การสึกหรอของเฟอง
kaan chótchәәi kaan sɯ ̀klɔ ̌ɔ khɔ ̌ɔŋ fɯaŋ
การชดเชยการสึกหรอของเฟอง
kaan chótchәәi kaan kaan sɯ ̀klɔ̌ɔ khɔ̌ɔŋ fɯaŋ/ camnuan kaan sɯ ̀klɔ̌ɔ khɔ̌ɔŋ fɯaŋ

การชดเชยการสึกหรอของเฟอง/จํานวนการสึกหรอของเฟอง

chút phalàttaphan
ชุดผลิตภัณฑ
khâa kaan phítcaaranaa
คาการพิจารณา
kaan kwɛ ̀ɛŋ
การแกวง
kaan càtkaan penchút
การจัดการเปนชุด
khûapkhum kaan phramuanphǒn chút
ควบคุมการประมวลผลชุด
khamsàŋ
คําสัง
bɛ ̀ttәәrîi
แบตเตอรี
saphâap phalaŋŋaan khɔ ̌ɔŋ bɛ ̀ttәәrîi
สภาพพลังงานของแบตเตอรี
khɔ ̌ɔŋlěew nai bɛ ̀ttәәrîi
ของเหลวในแบตเตอรี
kaan khûapkhum bɛ ̀ttәәrîi
การควบคุมแบตเตอรี
ùppakɔɔn thîimii bɛ ̀ttәәrîi nai tua
อุปกรณทีมีแบตเตอรีในตัว
kaan plìan bɛ ̀ttәәrîi
การเปลียนแบตเตอรี
khûatɔ ̀ɔ bɛ ̀ttәәrîi
ขัวตอแบตเตอรี
khěm khûatɔ ̀ɔ bɛ ̀ttәәrîi
เข็มขัวตอแบตเตอรี
aayú bɛ ̀ttәәrîi
อายุแบตเตอรี
khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́ bɛ ̀ttәәrîi
ขอมูลจําเพาะแบตเตอรี
camnuan kaan chái bɛ ̀ttәәrîi
จํานวนการใชแบตเตอรี
trùatsɔ ̀ɔp bɛ ̀ttәәrîi
ตรวจสอบแบตเตอรี
bɛ ̀ttәәrîi ɔ ̀ɔn
แบตเตอรีออน

ハッシュ値 hash value

発振 oscillation

バックラッシュ補正量 backlash compensation/backslash Amount of correction

パッケージ package

バックラッシュ backlash

バックラッシュ補正 backlash compensation

バック接点 back contact

バックライト backlight

バックアップメモリ backup memory

バックアップモード backup mode

バッテリコネクタ battery connector

バックアップ実行中 Backup in execution

バックアップ対象データ backup target data

バックアップデータ backup data

バックアップデータファイル backup data file

battery regulation

バッテリ組込み機器 device with built-in battery

バッテリ交換 battery replacement
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発注 order

バッテリ battery

バッテリー状態 battery power condition

バッテリ液 battery fluid

バッテリ規制

バッテリ低下 battery low

バッテリチェック battery check

バッテリコネクタピン battery connector pin

バッテリ寿命 battery life

バッテリ仕様 battery specifications

バッテリ使用度 amount of battery consumption

バッチ処理 batch treatment

バッチプロセス制御 batch process control

FA用語辞典

ば



日本語 英語 タイ語
khoŋkhâa bɛ ̀ttәәrîi ɔ ̀ɔn

คงคาแบตเตอร่ีออน
rɛɛŋdanfaifáa bɛ ̀ttәәrîi
แรงดันไฟฟาแบตเตอรี
rɛɛŋdanfaifáa bɛ ̀ttәәrîi tòk
แรงดันไฟฟาแบตเตอรีตก
phalaŋŋaan bɛ ̀ttәәrîi
พลังงานแบตเตอรี
kaan sa ̌mrɔɔŋ bɛ ̀ttәәrîi
แบตเตอรีสํารอง
weelaa kaan sa ̌mrɔɔŋ bɛ ̀ttәәrîi
เวลาการสํารองแบตเตอรี
moodun phaaraamítә̂ә phrɔ ́ɔm dûai chút bɛ ̀ttәәrîi
โมดูลพารามิเตอรพรอมดวยชุดแบตเตอรี
thîiyɯ ́t bɛ ̀ttәәrîi
ทียึดแบตเตอรี
khâa khwaamrɔ ́ɔn
คาความรอน
bápfә̂ә
บัฟเฟอร
phɯ ́ɯnthîi frii bápfә̂ә
พืนทีฟรีบัฟเฟอร
nùai khwaamcam bápfә̂ә
หนวยความจําบัฟเฟอร
kamsàŋ kaan khâwthɯ ̌ŋ nùai khwaamcam bápfә̂ә
คําสังการเขาถึงหนวยความจําบัฟเฟอร
ɛ ́tdre ́et nùai khwaamcam bápfә̂ә
แอดเดรสหนวยความจําบัฟเฟอร
khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́ ɛ ́tdre ́et nùai khwaamcam bápfә̂ә
ขอมูลจําเพาะแอดเดรสหนวยความจําบัฟเฟอร
meenuu khɔ̂ɔmuun camphɔ́ ɛ ́tdréet nùai khwaamcam bápfә̂ә

เมนูขอมูลจําเพาะแอดเดรสหนวยความจําบัฟเฟอร
kaan lɯ̂ak rûupbɛ̀ɛp inphút ɛ́tdre ́et nùai khwaamcam bápfә̂ә
การเลือกรูปแบบอินพุทแอดเดรสหนวยความจําบัฟเฟอร
meenuu kaan lɯ ̂ak rûupbɛ̀ɛp inphút ɛ́tdréet nùai khwaamcam bápfә̂ә

เมนูการเลือกรูปแบบอินพุทแอดเดรสหนวยความจําบัฟเฟอร

raaikaan nùai khwaamcam bápfә̂ә
รายการหนวยความจําบัฟเฟอร
trùatsɔ ̀ɔp chút nùai khwaamcam bápfә̂ә
ตรวจสอบชุดหนวยความจําบัฟเฟอร
khamsàŋ kaan riifrét chút nùai khwaamcam bápfә̂ә
คําสังการรีเฟรชชุดหนวยความจําบัฟเฟอร
phɯ ́ɯnthîi nùai khwaamcam bápfә̂ә
พืนทีหนวยความจําบัฟเฟอร
kaan kamnòtkhâa nùai khwaamcam bápfә̂ә
การกําหนดคาหนวยความจําบัฟเฟอร
raaila-ìat nùai khwaamcam bápfә̂ә
รายละเอียดหนวยความจําบัฟเฟอร
thótsɔ ̀ɔp nùai khwaamcam bápfә̂ә
ทดสอบหนวยความจําบัฟเฟอร
kaan yɯɯnyan kaan thótsɔ ̀ɔp nùai khwaamcam bápfә̂ә
การยืนยันการทดสอบหนวยความจําบัฟเฟอร
meenuu yɯɯnyan kaan thótsɔ ̀ɔp nùai khwaamcam bápfә̂ә
เมนูยืนยันการทดสอบหนวยความจําบัฟเฟอร
nâacɔɔ kaan thótsɔ ̀ɔp nùai khwaamcam bápfә̂ә
หนาจอการทดสอบหนวยความจําบัฟเฟอร
trùatsɔ ̀ɔp nùai khwaamcam bápfә̂ә
ตรวจสอบหนวยความจําบัฟเฟอร
meenuu trùatsɔ ̀ɔp nùai khwaamcam bápfә̂ә
เมนูตรวจสอบหนวยความจําบัฟเฟอร

バッファメモリアドレス指定 buffer memory address specification

バッファメモリアドレス指定メニュー buffer memory address specification menu

バッファメモリテスト確認メニュー buffer memory test confirmation menu

バッファメモリテスト画面 buffer memory test screen

バッファメモリテスト BUFF MEM TEST

バッファメモリテスト確認 buffer memory test confirmation

バッファメモリモニタメニュー buffer memory monitor menu

バッファメモリモニタ buffer memory monitor
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バッファメモリアドレス入力形式選択 buffer memory address input format selection

バッファメモリアドレス入力形式選択メニュー buffer memory address input format selection menu

バッファメモリ一覧 buffer memory list

バッファメモリ一括モニタ buffer memory batch monitor

バッファメモリ一括リフレッシュ命令 buffer memory batch refresh instruction

バッファメモリエリア buffer memory area

バッファメモリ構成 buffer memory configuration

バッファメモリ詳細 buffer memory details

バッテリ低下ラッチ battery low latch

バッテリ電圧 battery voltage

バッテリ電圧低下 battery voltage drop

バッテリ電源 battery power

バッテリバックアップ battery back-up

バッテリバックアップ時間 battery backup time

バッテリパック付きパラメータユニット parameter module with battery pack

バッテリホルダ battery holder

発熱量 calorific value

バッファ buffer

バッファ空き容量 free buffer space

バッファメモリ buffer memory

バッファメモリアクセス命令 buffer memory access instruction

バッファメモリアドレス buffer memory address

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
riilee bápfә̂ә

รีเลยบัฟเฟอร
kaan bápfә̂ә
การบัฟเฟอร
phɯ ́ɯnthîi kaan bápfә̂ә
พืนทีการบัฟเฟอร
khanàat phɯ ́ɯnthîi kaan bápfә̂ә
ขนาดพืนทีการบัฟเฟอร
kaan sòŋtɔ ̀ɔ
การสงตอ
phɛ ̌ɛŋ nâapàt
แผงหนาปด
mítì kaan tàt phɛ ̌ɛŋ nâapàt
มิติการตัดแผงหนาปด
kaan yɯ ́t phɛ ̌ɛŋ nâapàt
การยึดแผงหนาปด
chûaŋkhâa phɛ ̌ɛŋ nâapàt
ชวงคาแผงหนาปด
mâatwát phɛ ̌ɛŋ nâapàt
มาตรวัดแผงหนาปด
khwaamkwâaŋ
ความกวาง
háp
ฮับ
ráyáhàaŋ su ̌uŋsùt ráwàaŋ nòot lɛ ́ ha ́p
ระยะหางสูงสุดระหวางโหนดและฮับ
kaan phrɛ ̂ɛ kaan kracaai
การแพรกระจาย
phaaraamítә̂ә
พารามิเตอร
ma ̌ailêek phaaraamítә̂ә
หมายเลขพารามิเตอร
phaaraamítә̂ә phìtphlâat
พารามิเตอรผิดพลาด
phɯ ́ɯnthîi phaaraamítә̂ә
พืนทีพารามิเตอร
láaŋ phaaraamítә̂ә tháŋmòt
ลางพารามิเตอรทังหมด
yápyáŋ kaan banthɯ ́k phaaraamítә̂ә
ยับยังการบันทึกพารามิเตอร
thótsɔ ̀ɔp kaan yɯɯnyan phaaraamítә̂ә (mòot)
ทดสอบการยืนยันพารามิเตอร (โหมด)
ùppakɔɔn kaan càtkèp phaaraamítә̂ә phìtphlâat
อุปกรณการจัดเก็บพารามิเตอรผิดพลาด
láaŋ phaaraamítә̂ә
ลางพารามิเตอร
camnuan khɔ ̌ɔŋ phaaraamítә̂ә
จํานวนของพารามิเตอร
khátlɔ ̂ɔk phaaraamítә̂ә
คัดลอกพารามิเตอร
nâacɔɔ kaan tâŋkhâa phaaraamítә̂ә
หนาจอการตังคาพารามิเตอร
chûaŋ kaan tâŋkhâa phaaraamítә̂ә
ชวงการตังคาพารามิเตอร
faai  phaaraamítә̂ә
ไฟลพารามิเตอร
blɔ ́k phaaraamítә̂ә
บล็อกพารามิเตอร
chɯ ̂ɯ phaaraamítә̂ә
ชือพารามิเตอร

ハブとノード 長距離 maximum distance between hub and node

ばらつき dispersion

幅 width

ハブ hub

パネル範囲 panel value range

パネルメータ panelmeter

パネルカット寸法 panel cutting dimension

パネル取り付け panel mounting

バトンパス baton pass

パネル panel

パラメータ個数 number of parameters

バッファリレー buffer relay

バッファリング buffering

バッファリングエリア buffering area

バッファリングエリアサイズ buffering area size

parameter confirmation test (mode)

パラメータ記憶素子異常 parameter storage device error

パラメータクリア clear parameter
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パラメータ異常 parameter error

パラメータエリア parameter area

パラメータオールクリア All parameter clear

パラメータ書込み禁止 Parameter writing inhibit

パラメータ確認テスト(モード)

パラメータ名称 Parameter name

パラメータブロック parameter block

パラメータコピー parameter copy

パラメータ設定画面 parameter setting screen

パラメータ設定範囲 parameter setting range

パラメータファイル parameter file

パラメータ parameter

パラメータNo. parameter No.

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
dái phaaraamítә̂ә thùuktɔ ̂ŋ

ไดรฟพารามิเตอรถูกตอง
moodun phaaraamítә̂ә
โมดูลพารามิเตอร
sa ̌aichɯ ̂amtɔ ̀ɔ moodun phaaraamítә̂ә
สายเชือมตอโมดูลพารามิเตอร
kaan thamŋaan bɛ ̀ɛp khana ̌an
การทํางานแบบขนาน
khana ̌an
ขนาน
inthәәféet bɛ ̀ɛp khana ̌an
อินเทอรเฟซแบบขนาน
kaan sòŋ khɔɔmuun bɛ ̀ɛp khana ̌an
การสงขอมูลแบบขนาน
kaan sòŋ khɔɔmuun bɛ ̀ɛp khana ̌an
การสงขอมูลแบบขนาน
phɔ ̀ɔt khana ̌an
พอรทขนาน
so ̌mdun
สมดุล
sîan
เสียน
kaan plɛɛpha ̌n
การแปรผัน
waaríttә̂ә
วาริสเตอร
wíthiikaan waaríttә̂ә
วิธีการวาริสเตอร
phaawá khûu rɯ ̌ɯ khîi
ภาวะคูหรือคี
trùatsɔ ̀ɔp phaawá khûu rɯ ̌ɯ khîi
ตรวจสอบภาวะคูหรือคี
bìt phaawá khûu rɯ ̌ɯ khîi
บิทภาวะคูหรือคี
phán
พัลส
tua thɔ ̀ɔt ráhàt phán
ตัวถอดรหัสพัลส
kaan plɛɛŋ phán, plɛɛŋ pen rûupbɛ ̀ɛp phán
การแปลงพัลส, แปลงเปนรูปแบบพัลส
phán cɛ ́t
พัลสแคทช
inphút phán cɛ ́t
อินพุทพัลสแคทช
moodun phán cɛ ́t
โมดูลพัลสแคทช
tua sâaŋ phán
ตัวสรางพัลส
khwaamthìi phán
ความถีพัลส
áwphút pháw
เอาทพุทพัลส
khamsàŋ áwphút phán
คําสังเอาทพุทพัลส
mòot áwphút phán
โหมดเอาทพุทพัลส
khamsàŋ phán
คําสังพัลส
sa ̌nyaan phán
สัญญาณพัลส

パリティ parity

パリティチェック parity check

パルス出力命令 Pulse output instruction

パルス出力モード pulse output mode

パルス周波数 pulse frequency

パルス出力 pulse output

パルス信号 pulse signal

パルス指令 pulse command
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パリティビット parity bit parity bit

パルス pulse

パルスエンコーダ pulse encoder

パルス化 pulse conversion, convert into pulse form

パルスキャッチ pulse catch

パルスキャッチ入力 pulse catch input

パルスキャッチユニット pulse catch module

パルスジェネレータ pulse generator

パラメータ有効ドライブ parameter-valid drive

パラメータユニット parameter module

パラメータユニット接続ケーブル parameter module connection cable

パララン parallel run

パラレル parallel

パラレルインタフェース parallel interface

パラレル転送 parallel transmission

パラレル伝送 parallel transmission

パラレルポート parallel port

バランス balance

バリ burrs

バリエーション variation

バリスタ varister

バリスタ方式 varistor method

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
camnuan phán

จํานวนพัลส
wíthiikaan khûapkhum phán
วิธีการควบคุมพัลส
khamsàŋ rә̂әm kaan wátpho ̌n phán (éet-em nɯ ̀ŋpɛ̀ɛtkâawpɛɛt)

คําสังเริมการวัดผลพัลส (SM1898)
khâa phán thîiwátdâai
คาพัลสทีวัดได
khamsàŋ kaan àan khâa khâa phán thîiwátdâai (ai-sii-phii-ɛɛw-ɛ ́ɛt-aa-dii nɯ̀aŋ(phii))

คําสังการอานคาพัลสทีวัดได (ICPLSRD1(P))
mòot kaan wát pho ̌n phán
โหมดการวัดผลพัลส
inphút pháw
อินพุทพัลส
khwaamrew inphút pháw
ความเร็วอินพุทพัลส
khěmtâŋkhâa rɛɛŋdanfaifáa inphút phán
เข็มตังคาแรงดันไฟฟาอินพุทพัลส
mòot inphút phán
โหมดอินพุทพัลส
moodun inphút phán
โมดูลอินพุทพัลส
tua sâaŋ phán
ตัวสรางพัลส
khwaamkwâaŋ phán
ความกวางพัลส
kaan pràp khwaam kwâaŋ phán
การปรับความกวางพัลส
khamsàŋ kaan pràp khwaam kwâaŋ phán
คําสังการปรับความกวางพัลส
ráhàt phán
รหัสพัลส
mɔɔtә̂ә phán
มอเตอรพัลส
rûupbɛ ̀ɛp phán thren
รูปแบบพัลสเทรน
áwphút phán thren
เอาทพุทพัลสเทรน
khamsàŋ phán thren
คําสังพัลสเทรน
chanít khɔɔlâm phán
ชนิดคอลัมนพัลส
inphút phán thren
อินพุทพัลสเทรน
kaan lǎi khɔ ̌ɔŋ waaw
การไหลของวาลว
kaan thamkhrɯ ̂aŋma ̌ai phaalèt
การทําเครืองหมายพาเลท
kâan krabɔ ̀ɔksùup
กานกระบอกสูบ
lɔ ̀ɔtfai haaloocên
หลอดไฟฮาโลเจน
kaan chótchәәi phalaŋŋaan
การชดเชยพลังงาน
ùppakɔɔn faifáa
อุปกรณไฟฟา
fai sadɛɛŋ satha ̌aná kaan pә̀әtkhrɯ ̂aŋ
ไฟแสดงสถานะการเปดเครือง
àttraa phalaŋŋaan
อัตราพลังงาน

パルス幅 pulse width

パルス幅変調 pulse width modulation

パルス入力ユニット pulse input module

パルス発生器 pulse generator

パルス入力電圧設定ピン pulse input voltage setting pin

パルス入力モード pulse input mode

パルス入力 pulse input

パルス入力速度 pulse input speed

パルス測定値読出し命令(ICPLSRD1(P)) Measured pulse value read instruction (ICPLSRD1(P))

パルス測定モード pulse measurement mode

パレット印字 palette marking

パルス数 pulse count

パルス制御方法 pulse control method

パルス測定開始指令(SM1898) pulse measurement start command (SM1898)

パルス測定値 measured pulse value

pulse column type

パルス列入力 pulse train input

バルブ流量 valve flow
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パルスモータ pulse motor

パルス列形態 pulse train form

パルス列出力 pulse train output

パルス列指令 pulse train command

パルス列タイプ

パワーレート power rate

パワーランプ power lamp

バレル barrel

ハロゲンランプ halogen lamp

パワーオフセット power offset

パワー素子 power device

パルス幅変調命令 Pulse width modulation instruction

パルス符号 pulse code

FA用語辞典
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chûaŋ

ชวง
sǐnkháa kɯ ̀ŋsa ̌mrèt
สินคากึงสําเร็จ
ma ̌ailêek
หมายเลข
bàtkrii
บัดกรี
bàtkrii kәәn
บัดกรีเกิน
kaan trùatsɔ ̀ɔp bàtkrii
การตรวจสอบบัดกรี
kaan bàtkrii
การบัดกรี
mâimii kaan bàtkrii
ไมมีการบัดกรี
chanít kaan bàtkrii
ชนิดการบัดกรี
khɔnnéktә̂ә chanít bàtkrii
คอนเนคเตอรชนิดบัดกรี
kaan bàtkrii thәәmin ̂ɔn
การบัดกรีเทอรมินอล
kaan bàtkrii mâiphɔɔ

การบัดกรีไมพอ
phlák bàtkrii
ฟลักซบัดกรี
kaan lâasàt
การลาสัตว
khwaam tɛ ̀ɛktàaŋ
ความแตกตาง
prookrɛmmә̂ә kráapfìk bɛ ̀ɛp phókphaa
โปรแกรมเมอรกราฟกแบบพกพา
kaan sàpplìan
การสับเปลียน
sa ̌an kɯ ̀ŋtuanam
สารกึงตัวนํา
leesә̂ә kɯ ̀ŋtuanam
เลเซอรกึงตัวนํา
sa ̌nyaan hɛɛnchék
สัญญานแฮนดเชค
hɛɛnchék
แฮนดเชค
mɯɯkòt
มือกด
rábòp mɯɯkòt
ระบบมือถือ
lót raakhaa
ลดราคา
krathóp
กระทบ
mâi krathóp
ไมกระทบ
mòot camnɛ ̂ɛk khwaam tɛ ̀ɛktàaŋ
โหมดจําแนกความแตกตาง
khɔ ́ɔn
คอน
kaan cɔ ̀
การเจาะ
rɛɛŋdanfaifáa su ̌uŋsùt
แรงดันไฟฟาสูงสุด

判定 differentiation

ハンディグラフィックプログラマ hand-held graphic programmer

判別モード differentiation mode

ハンマー hammer

バンプ bump

バンプレス bumpless

ピーク電圧 peak voltage

ピアス加工 piercing
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反転 invert

半導体 semiconductor

半導体レーザ semiconductor laser

ハンドシェイク用信号 handshake signal

ハンドシェーク handshake

ハンドプレス hand press

ハンドヘルド方式 hand-held system

販売 sales

範囲 range

半完成品 semi-manufactured goods

番号 number

半田(ハンダ) solder

はんだ過多 excessive solder

はんだ検査 solder inspection

半田付け soldering

ハンダ付,電線皮むき,ネジ締め不要 no soldering

ハンダ付タイプ soldering type

ハンダ付けタイプコネクタ soldering type connector

はんだづけ端子 solder terminal

はんだ不足 insufficient solder

はんだフラックス solder flux

ハンチング hunting

FA用語辞典
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àttraasùan lòot su ̌uŋsùt

อัตราสวนโหลดสูงสุด
khoŋwái thîi cùt su ̌uŋsùt
คงไวทีจุดสูงสุด
khrɯ ̂aŋ tham khwaamrɔ ́ɔn
เครืองทําความรอน
kaan tàt dûai khwaamrɔ ́ɔn
การตัดดวยความรอน
kaan pàk bɛ ̀ɛp bìitphíat
การเจาะแบบบีตเพียซ
inthәәféet yaikɛ ̂ɛw namsɛ ̌ɛŋ
อินเทอรเฟซใยแกวนําแสง
kaan sɯ ̀ɯsa ̌an dûai rábòp yaikɛ ̂ɛw namsɛ ̌ɛŋ
การสือสารดวยระบบใยแกวนําแสง
moodun kaan líŋ khɔ ̂ɔmuun yaikɛ ̂ɛw namsɛ ̌ɛŋ
โมดูลการลิงคขอมูลใยแกวนําแสงแสง
sawít thaaŋ-ɔ ̂ɔm yaikɛ ̂ɛw namsɛ ̌ɛŋ
สวิตชทางตรงใยแกวนําแสง
sa ̌aiyaikɛ ̂ɛw namsɛ ̌ɛŋ
สายใยแกวนําแสง
kaan cɛ ̀ɛkcàai pɔɔrimaan sɛ ̌ɛŋ
การแจกจายปริมาณแสง
khamthǎam
คําถาม
aasa ̌i paidûai
อาศัยไปดวย
kaan thòkthǐaŋ
การถกเถียง
namsòŋ paiyaŋ
นําสงไปยัง
kaan yùt chùkchәәn
การหยุดฉุกเฉิน
moodun sensә̂ә kaan mɔɔŋ
โมดูลเซ็นเซอรการมอง
hítsatә̂әriisít
ฮิสเตอรริซิส
kaan su ̌unsǐa hítsatә̂әriisít
การสูญเสียฮิสเตอรริซิส
khwaamkwâaŋ hítsatә̂әriisít
ความกวางฮิสเตอรริซิส
kráap nɛɛwnóom prawàt
กราฟแนวโนมประวัติ
kaan bìtbɯaɯn
การบิดเบือน
kee wát khwaamkhrîat
เกจวัดความเครียด
tua tâanthaan khwaamwai tɔ ̀ɔ khwaamkhrîat
ตัวตานทานความไวตอความเครียด
trùat mâiphóp kaan sa ̌mphàt
ตรวจไมพบการสัมผัส
thuankhěm naalikaa
ทวนเข็มนาฬกิา
khrooŋ
โครง
kaan wátphǒn khanàat khrooŋ
การวัดผลขนาดโครง
bìt
บิท
tamnɛ ̀ŋ bìt
ตําแหนงบิท

ピギーバック piggyback

引数 argument

光量分布 light quantity distribution

引合 inquiry

光バイパススイッチ optic bypass switch

光ファイバーケーブル optical fiber cable

光通信 Optical Communication

光データリンクユニット optical data link module

ビートピアス beat pierce

光インタフェース optical interface

歪抵抗 stain sensitive resistor

ピーク負荷率 peak load ratio

ピークホールド peak hold

ヒータ heater

ヒートカット heat cutting

historical trend graph

ひずみ distortion

歪ゲージ strain gauge
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ビジョンセンサユニット vision sensor module

ヒステリシス hysterisis

ヒステリシス損 hysteresis loss

ヒステリシス幅 hysteresis width

ヒストリカルトレンドグラフ

ビット位置 bit position

ビット bit

非接触検出 non-contact detection

左回り counterclockwise

ピッチ pitch

ピッチ測定 pitch measurement

引渡し deliver to

非常停止 emergency stop

FA用語辞典
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khamsàŋ kaan pramuanphǒn bìt

คําสั่งการประมวลผลบิท
nai nùai khɔ ̌ɔŋ bìt
ในหนวยของบิท
khɔ ̂ɔmuun bìt
ขอมูลบิท
nâacɔɔ raaikaan khɔ ̂ɔmuun bìt
หนาจอรายการขอมูลบิทเขา
ùppakɔɔn bìt
อุปกรณบิท
rûupbɛ ̀ɛp bìt
รูปแบบบิท
plìan kaan salàp bìt
เปลียนการสลับบิท
àttraa kaan sòŋ khɔ ̂ɔmuun bìt
อัตราการสงขอมูลบิท
kaan kamnòt khɔ ̂ɔmuun bìt
การกําหนดขอมูลบิท
moodun inphút aa-cii-bii/ wiidii-oo
โมดูลอินพุท RGB/วิดีโอ
nâatàaŋ wiidii-oo
หนาตางวิดีโอ
sa ̌nyaan wiidii-oo
สัญญาณวิดีโอ
moodun inphút wiidii-oo
โมดูลอินพุทวิดีโอ
sadɛɛŋ/sɔ ̂ɔn
แสดง/ซอน
káat mâi kàtkrɔ ̀n
กาซไมกัดกรอน
fiw
ฟวส
fa ̌apìt pɔ ̂ŋkan pùm sǎmràp chɔ ̂ɔŋplìanfiw
ฝาปดปองกันปุมสําหรับชองเปลียนฟวส
fiw khàat
ฟวสขาด
kaan cɛ ̂ɛŋtɯɯn fiw khàat
การแจงเตือนฟวสขาด
moodun fiw khàat
โมดูลฟวสขาด
àttraa phíkàt fiw
อัตราพิกัดฟวส
fiw thîikhàat
ฟวสทีขาด
kaan pramәәn
การประเมิน
kaan dɯŋ
การดึง
kaan sadɛɛŋpho ̌n
การแสดงผล
kaan kamnòt mâatathǎan
การกําหนดมาตรฐาน
mum kaan pә̀әt
มุมการเปด
àttraasùan
อัตราสวน
chanít kaan sâaŋ blɔ ́k
ชนิดการสรางบล็อค
khûapkhum taam sàtsùan
ควบคุมตามสัดสวน

非腐食性ガス noncorrosive gases

ヒューズ fuse

開き角度 opening angle

比率 ratio

表示 display

標準化 standardization

比例制御 Proportional control

ビルディングブロック形 building-block type
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ヒューズ交換窓用防じんカバー dustproof cover for fuse replacement window

ヒューズ断 fuse blown

ヒューズ断表示 fuse blown indication

ヒューズ断ユニット fuse blown module

ヒューズ定格 fuse rating

ヒューズ溶断 blown fuse

評価 assessment

描画する drawing

ビット処理命令 bit processing instruction

ビット単位 in units of bits

ビットデータ bit data

ビットデータ入力画面 bit data entry screen

ビットデバイス bit device

ビットパターン bit pattern

ビット反転変更 change bit inversion

ビットレート bit rate

ビット割付 bit assignment

ビデオ/RGB入力ユニット video/RGB input module

ビデオウィンドウ video window

ビデオ信号 video signal

ビデオ入力ユニット video input module

非表示 display/hide

FA用語辞典

 び
 │

ひ



日本語 英語 タイ語
khěm

เข็ม
ma ̌ailêek khěm
หมายเลขเข็ม
khěm khɔnnéktә̂ә
เข็มคอนเนคเตอร
khûapkhum khunnaphâap
ควบคุมคุณภาพ
rápprakan khunnaphâap
รับประกันคุณภาพ
sa ̌mphàt  khěm
สัมผัสเข็ม
kaan càt-riaŋ khěm
การจัดเรียงเข็ม
rûupbɛ ̀ɛp khěm
รูปแบบเข็ม
khwaamkwâaŋ khěm
ความกวางเข็ม
ma ̌ailêek khěm
หมายเลขเข็ม
tamnɛ ̀ŋ khěm
ตําแหนงเข็ม
rɔɔitɔ ̀ɔ tamnɛ ̀ŋ khěm
รอยตอตําแหนงเข็ม
kradaan cɔ ̀mu ̀t
กระดานเจาะหมุด
ruu khěm
รูเข็ม
khlɯ ̂ɯn rópkuan chûakhanà lamdàp rɛ ̂ɛk
คลืนรบกวนชัวขณะลําดับแรก
fәәmwɛɛ

เฟรมแวร
faaiwɔɔn
ไฟรวอลล
faai
ไฟล
kaan khâwthɯ ̌ŋ faai
การเขาถึงไฟล
kaan càtkèp faai
การจัดเก็บไฟล
ráyáweelaa kaan salàp faai
ระยะเวลาการสลับไฟล
rûupbɛ ̀ɛp faai
รูปแบบไฟล
khrooŋsâaŋ faai
โครงสรางไฟล
khónhǎa faai
คนหาไฟล
khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́ khanàat faai
ขอมูลจําเพาะขนาดไฟล
nùai khanàat faai
หนวยขนาดไฟล
khamsàŋ kaan lóp faai
คําสังการลบไฟล
kaan kɛ ̂ɛkha ̌i khɔ ̂ɔmuun kaan sâaŋ faai
การแกไขขอมูลการสรางไฟล
chanít faai
ชนิดไฟล
àan taaraaŋ khɔ ̂ɔmuun faai
อานตารางขอมูลไฟล

ピンボード pinboard

ピンホール pinhole

ピンポイント pinpoint

ピンポイント縫い pinpoint stitch

ピン幅 pin width

ピン番号 pin number

ピン配置 pin arrangement

ピン配列 pin layout

品質保証 quality assurance

ピン接点 pin contact

ファイルサーチ file search

ピン pin

ピンNo. pin number

ピンコネクタ pin connector

品質管理 quality control

file switching timing

ファイル形式 file format

ファイル構成 file structure
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ファイアウォール firewall

ファイル file

ファイルアクセス file access

ファイル格納 file storage

ファイル切換えタイミング

ファイル情報一覧読出し file information table read

ファイル種別 file type

ファイルサイズ指定 file size specification

ファイルサイズ単位 file size unit

ファイル削除コマンド file delete command

ファイル作成日時変更 file creation data modification

ファーストトランジェントノイズ first transient noise

ファームウエア firmware

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
kaan kɛ ̂ɛkha ̌i khɔ ̂ɔmuun faai

การแกไขขอมูลไฟล
khwaamsa ̌amâat nai kaan cháidâai khɔ ̌ɔŋ faai
ความสามารถในการใชไดของไฟล
kaan sâaŋ faai mài
การสรางไฟลใหม
khɔ ̂ɔmuun kaan wínítchǎi faai
ขอมูลการวินิจฉัยไฟล
trùatsɔ ̀ɔp kaan wínítchǎi faai
ตรวจสอบการวินิจฉัยไฟล
kaan damnәәnkaan faai
การดําเนินการไฟล
khunnaláksanà faai
คุณลักษณะไฟล
plìan khunnaláksanà faai
เปลียนคุณลักษณะไฟล
nùai faai
หนวยไฟล
oonthàai faai
โอนถายไฟล
khamkhɔ ̌ɔ kaan oonthàai faai
คําขอการโอนถายไฟล
àan/ banthɯ ́k khɔ ̂ɔmuun faai
อาน/บันทึกขอมูลไฟล
sênthaaŋ faai
เสนทางไฟล
sáhàtphàan faai
รหัสผานไฟล
sáhàtphàan faai sa ̌amsìpsɔ ̌ɔŋ
รหัสผานไฟล 32
sùantôn faai
สวนตนไฟล
plaaithaaŋ kaan banthɯ ́k faai
ปลายทางการบันทึกไฟล
chɯ ̂ɯ faai
ชือไฟล
plìan chɯ ̂ɯ
เปลียนชือ
khamsàŋ kaan plìan chɯ ̂ɯ faai
คําสังการเปลียนชือไฟล
khanàat faai
ขนาดไฟล
loŋthabian faai
ลงทะเบียนไฟล
láaŋ kaan loŋthabian faai
ลางการลงทะเบียนไฟล
ma ̌ailêek khɔ ̌ɔŋ cùt loŋthabian faai
หมายเลขของจุดลงทะเบียนไฟล
faai kaan loŋthabian faai
ไฟลการลงทะเบียนไฟล
khwaamcù loŋthabian faai
ความจุการลงทะเบียนไฟล
lɔ ́k faai
ล็อคไฟล
kaan loŋthabian kaan lɔ ́k faai/ kaan yóklә̂әk
การลงทะเบียนการล็อคไฟล/การยกเลิก
kaan thótsɔ ̀ɔp kaan phә̂әmkhɯ ̂n chûakhraaw yàaŋ rûatrew
การทดสอบการเพิมขึนชัวคราวอยางรวดเร็ว
chanít rɛɛŋdan chәәŋlóp
ชนิดแรงดันเชิงลบ

ファイルパスワード32 file password 32

ファイルヘッダ file header

ファイルロック file lock

ファイルロック登録/解除 file lock registration/cancel

ファイルレジスタファイル file register file

ファイルレジスタ容量格納レジスタ file register capacity

負圧型 negative pressure type

ファストトランジェントバースト試験 fast transient burst test
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ファイル保存先 file save destination

ファイル名 file name

ファイル名変更 rename

ファイル名変更コマンド file name change command

ファイル容量 file size

ファイルレジスタ file register

ファイルレジスタクリア file register clear

ファイルレジスタ点数 number of file register points

ファイル情報変更 file information modification

ファイル使用方法 file usability

ファイル新規作成 new file creation

ファイル診断情報 file diagnostic information

ファイル診断チェック file diagnostic check

ファイル操作 file operation

ファイル属性 file attribute

ファイル属性変更 file attribute change

ファイル単位 file unit

ファイル転送 file transfer

ファイル転送要求 file transfer request

ファイル内容読出し/書込み file data read/write

ファイルパス file path

ファイルパスワード file password

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
sakruu yɯ ́tfa ̌a pìt phátlom

สกรูยึดฝาปดพัดลม
pùm faŋchân
ปุมฟงกชัน
áwphút faŋchân
เอาทพุทฟงกชัน
phɛ ̌ɛnpha ̌ŋ faŋchân
แผนผังฟงกชัน
ùppakɔɔn faŋchân
อุปกรณฟงกชัน
inphút faŋchân
อินพุทฟงกชัน
sa ̌nyaan inphút faŋchân
สัญญาณอินพุทฟงกชัน
thәәmin ̂ɔn inphút faŋchân
เทอรมินอลอินพุทฟงกชัน
blɔ ́k faŋchân
บล็อคฟงกชัน
raaikaan blɔ ́k faŋchân (ép-bii)
รายการบล็อคฟงกชัน (FB)
chɯ ̂ɯ blɔ ́k faŋchân
ชือบล็อคฟงกชัน
meenuu faŋchân
เมนูฟงกชัน
loŋthabian faŋchân
ลงทะเบียนฟงกชัน
phátlom phìtphlâat
พัดลมผิดพลาด
áwphút phátlom phìtphlâat
เอาทพุทพัดลมผิดพลาด
yɔ ́ɔnklàp
ยอนกลับ
kaan khûapkhum bɛ ̀ɛp yɔ ́ɔnklàp
การควบคุมแบบยอนกลับ
sa ̌nyaan phán yɔ ́ɔnklàp
สัญญาณพัลซยอนกลับ
kaan pɔ ̂ɔn sa ̌nyaan phán
การปอนสัญญาณพัลซ
kaan khûapkhum kaan pɔ ̂ɔn sa ̌nyaan phán
การควบคุมการปอนสัญญาณพัลซแบบเดินหนา
khrɯakhàai fiw
เครือขายฟลด
áwphút mâitroŋkan
เอาทพุทไมตรงกัน
tua krɔɔŋ
ตัวกรอง
tua krɔɔŋ bɛ ̀ɛp chái tua kèp pracù
ตัวกรองแบบใชตัวเก็บประจุ
tua trùatcàp tua krɔɔŋ bɛ ̀ɛp chái tua kèp pracù
ตัวตรวจจับตัวกรองแบบใชตัวเก็บประจุ
khâakhoŋthîi weelaa kaan krɔɔŋ
คาคงทีเวลาการกรอง
chút tua krɔɔŋ
ชุดตัวกรอง
khrɯ ̂aŋmɯɯ kaan pɔ ̂ŋkan níwmɯɯ

เครืองมือการปองกันนิวมือ
tua rabaai khwaamrɔ ́ɔn rɔ ́ɔn kәәnpai
ตัวระบายความรอนรอนเกินไป
sa ̌nyaan tɯan kɔ ̀ɔn tua rabaai khwaamrɔ ́ɔn rɔ ́ɔn kәәnpai
สัญญาณเตือนกอนตัวระบายความรอนรอนเกินไป

ファンクションレジスタ function register

ファン故障 fan fault

ファンクションブロック名 function block name

ファンクションメニュー function menu

ファンクションブロック function block

ファンクションブロック(FB)一覧 function block (FB) list

ファンクション入力信号 Function input signal

ファンクション入力端子 function input terminal

ファンクションデバイス function device

ファンクション入力 function input

フィルタコンデンサ filter capacitor

ファンカバー固定用ねじ fan cover fixing screws

ファンクションキー function key

ファンクション出力 function output

ファンクションチャート function chart

field network

不一致出力 mismatch output

フィルタ filter
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フィードバック制御 feedback Control

フィードバックパルス feedback pulse

フィードパルス feed pulse

フィードフォワード制御 feed forward control

フィールドネットワーク

フィン過熱プリアラーム heatsink overheat pre-alarm

フィン過熱 heatsink overheat

フィルタコンデンサ保護検出器 filter capacitor protection detector

フィルタ時定数 filter time constant

フィルタパック Filterpack

フィンガープロテクト機構 finger protection mechanism

ファン故障出力 fan fault output

フィードバック feedback

FA用語辞典
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kaan rêŋ

การเรง
búut
บูท
kaan damnәәnkaan búut
การดําเนินการบูท
tualɯ ̂ak kaan búut
ตัวเลือกการบูท
kaan damnәәnkaan búut
การดําเนินการบูท
faai kaan búut
ไฟลการบูท
kaan pìtkhrɯ ̂aŋ phɯ ̂a pɔ ̂ŋkan khwaam phìtphlâat
การปดเครืองเพือปองกันความผิดพลาด
woŋcɔɔn kaan pɔ ̂ŋkan khwaam phìtphlâat
วงจรการปองกันความผิดพลาด
rábòp kaan pɔ ̂ŋkan khwaam phìtphlâat
ระบบการปองกันความผิดพลาด
saaifiw pɔ ̂ŋkan khwaam phìtphlâat
สายฟวสปองกันความผิดพลาด
pɔ ̂ŋkan khwaam phìtphlâat
ปองกันความผิดพลาด
phɛ ̀nna ̂a
แผนหนา
khûapkhum phɛ ̀nna ̂a
ควบคุมแผนหนา
fәәrái
เฟอรไรต
kɛɛn fәәrái
แกนเฟอรไรต
foo-kát
โฟกัส
rûupbɛ ̀ɛp
รูปแบบ
chanít rûupbɛ ̀ɛp
ชนิดรูปแบบ
footôokháppә̂n
โฟโตคับเปล
kaan hûmchanu ̌an footôokhápplә̂ә
การหุมฉนวนโฟโตคับเปลอร
footôotrai-ɛ ̀ɛt
โฟโตไตรแอค
foondә̂ә
โฟลเดอร
chɯ ̂ɯ foondә̂ә
ชือโฟลเดอร
tua-àksɔ ̌ɔn
ตัวอักษร
kaan thɛɛn tua-àksɔ ̌ɔn
การแทนตัวอักษร
nùai khwaamcam tua-àksɔ ̌ɔn
หนวยความจําตัวอักษร
lòot bɛ ̀ɛp tua tâanthaan
โหลดแบบตัวตานทาน
khâa thîiphә̂әm
คาทีเพิม
àttraasùan khwaamchɯ ̀ai khɔ ̌ɔŋ lòot
อัตราสวนความเฉือยของโหลด
faŋchân thîi phә̂әm
ฟงกชันทีเพิม

フェライトコア ferrite core

フォーカス focus

負荷インピーダンス load impedance

付加価値 added value

フォント置き換え font replacement

フォントメモリ font memory

付加機能 added function

負荷慣性モーメント比 load inertia moment ratio
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フォーマット format

フォーマット形式 format type

フォトカプラ photocoupler

フォトカプラ絶縁 photocoupler isolation

フォトトライアック phototriac

フォルダ folder

フォルダ名 Folder name

フォント font

ブースト boost

ブート boot

ブート運転 boot operation

ブートオプション boot option

ブート動作 boot operation

ブートファイル boot file

フェイル セーフ 運転停止 fail-safe shutdown

フェイル セーフ 回路 fail-safe circuit

フェイル セーフ システム fail-safe system

フェイル セーフ フュージブル リンク fail-safe fusible link

フェイルセーフ fail-safe

フェースプレート faceplate

フェースプレートコントロール faceplate control

フェライト ferrite

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
káat chɯ ̀ai

กาซเฉื่อย
àttraa lòot
อัตราโหลด
kûu khɯɯn
กูคืน
dàpbә̂n ɛɛmphlicùut
ดับเบิลแอมพลิจูด
bìt sa ̌nyaan
บิทสัญญาณ
krìŋ
กริง
sǐaŋ krìŋ
เสียงกริง
weelaa kaan kûukhɯɯn
เวลาการกูคืน
khɔ ̌ɔkìaw, lɛ ́t, kaan cha ̌ai
ขอเกียว, แลตช, การฉาย
phɯ ́ɯnthîi tâai khɛ ̌ɛn càkyépphâa
พืนทีใตแขนจักรเย็บผา
sên nǎa
เสนหนา
àttraa kaan yinyɔɔm
อัตราการยินยอม
sùanprakɔ ̀ɔp/ chínsùan
สวนประกอบ/ชินสวน
khrɯ ̂aŋkàt
เครืองกัด
ai-phii ɛ ́tdre ́et sùantua
IP แอดเดรสสวนตัว
bráwsә̂ә
เบราเซอร
tua thót
ตัวทด
plák-in
ปลักอิน
chanít cùtrûam bùak lóp diawkan (síŋ/ sɔ ́ɔt rûamkan)
ชนิดจุดรวมบวกลบเดียวกัน(ซิงค/ซอรสรวมกัน)
khûabùak
ขัวบวก
cùt rûambùak
จุดรวมบวก
yai phláatsatìk
ใยพลาสติก
kha ̌ikhuaŋ pàakchɛ ̀ɛk
ไขควงปากแฉก
kha ̌ikhuaŋ chɛ ̀ɛk
ไขควงแฉก
prookrɛmmә̂ә kráapfìk phláatsamâa bɛ ̀ɛp phókphaa
โปรแกรมเมอรกราฟกพลาสมาแบบพกพา
flɛ ̀t rɔm
แฟลช ROM
khamkhɔ ̌ɔ kaan banthɯ ́k flɛ ̀t rɔm
คําขอการบันทึกแฟลช ROM
kaan thamŋaan flɛ ̀t rɔm
การทํางานแฟลช ROM
flɛ ̀t káat
แฟลชการด
nùai khwaamcam flɛ ̀t
หนวยความจําแฟลช

部品 component/part

フライス盤 milling machine

太線 thick line

歩留まり yield rate

フック hook, latch, projection

ふところ arm and bed space

ブザー音 buzzer sound

復旧時間 recovery time

符号ビット sign bit

ブザー buzzer

プラスねじ回し(プラスドライバー) cross-point driver

不活性ガス inert gas

負荷率 load ratio

復元 restore

複振幅 double amplitude

positive common

プラスチックファイバ plastic fiber

プラスドライバ Phillips screwdriver
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フラグ flag

プラグイン plug-in

プラス,マイナスコモン共用タイプ(シンク,ソース共用タイプ) positive/negative common shared type (sink/source shared type)

プラス極 anode

プラスコモン

フラッシュメモリ flash memory

フラッシュカード (Flashカード) Flash card

プラズマハンディグフィックプログラマ plasma hand-held graphic programmer

フラッシュROM flash ROM

フラッシュROM書込み要求 flash ROM write request

フラッシュROM操作 flash ROM operation

プライベートIPアドレス private IP address

ブラウザ browser

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
mɔɔtә̂ә bɛ ̀ɛp thamŋaan râap-rîap

มอเตอรแบบทํางานราบเรียบ
sa ̌ai rîap
สายเรียบ
rɔɔitɔ ̀ɔ sùan thîi khayàpkhɯ ̂nloŋ dâai
รอยตอสวนทีขยับขึนลงได
tua  pìt chɔ ̂ŋmoodun thîi wâaŋ
ตัวปดชองโมดูลทีวาง
buurûu wɛrithát
Bureau Veritas
sa ̌akha ̌a
สาขา
cùt yɛ ̂ɛk
จุดแยก
sa ̌nyaan tɯan kɔ ̀ɔn kә̀әt hèetkaan
สัญญาณเตือนกอนเกิดเหตุการณ
woŋcɔɔn yɔ ̂i kɔ ̀ɔn woŋcɔɔn khaya ̌ai
วงจรยอยกอนวงจรขยาย
khɛ ̌ŋtua
แข็งตัว
kaan pɔ ̂ŋkan kaan sɯm
การปองกันการซึม
tua pɔ ̂ŋkan kaan sɯm
ตัวปองกันการซึม
thamŋaan yàaŋ ìtsarà
ทํางานอยางอิสระ
khâa thîi kamnòtwái lûaŋnâa
คาทีกําหนดไวลวงหนา
tua náp thîi kamnòtwái lûaŋnâa
ตัวนับทีกําหนดไวลวงหนา
khamsàŋ thîi kamnòtwái lûaŋnâa
คําสังทีกําหนดไวลวงหนา
khâa thîi kamnòtwái lûaŋnâa
คาทีกําหนดไวลวงหนา
khamsàŋ kaan banthɯ ́k khâa thîi kamnòtwái lûaŋnâa(ai-sii-phii-aa-ii-dàpbә̂nyuu-aa nɯ ̀ŋ (phii))

คําส่ังการบันทึกคาที่กําหนดไวลวงหนา (ICPREWR1(P))
khâa inphút thîi kamnòtwái lûaŋnâa
คาอินพุททีกําหนดไวลวงหนา
brìt
บริดจ
flíp flɔ ́p
ฟลิปฟล็อป
woŋcɔɔn flíp flɔ ́p
วงจรฟลิปฟล็อป
satɔ ́k sìŋ thîi sǐaha ̌ai
สต็อคสิงทีเสียหาย
phalìttaphan thîi sǐaha ̌ai
ผลิตภัณฑทีเสียหาย
ŋaantàt thîi sǒmbuunbɛ ̀ɛp
งานตัดทีสมบูรณแบบ
phɛ ̀nphim
แผนพิมพ
phɛ ̀nwoŋcɔɔnfaifáa
แผนวงจรไฟฟา
raaikaan chɯ ̂ɯ kaan phim
รายการชือการพิมพ
tua pɔ ̂ŋkan kaan dɯŋ
ตัวปองกันการดึง
kaan khûapkhum rabòp pìt bɛ ̀ɛp tɛmrûupbɛ ̀ɛp
การควบคุมระบบปดแบบเต็มรูปแบบ

プリセットカウンタ preset counter

プリセット指令 preset command

プリント基板 printed circuit board

プリントタイトル登録 print title entry

ブリリアントカット brilliant cut

プリントアウト print out

フルクローズド制御 Fully closed loop control

プルアップ抵抗 pull-up resistor
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プリセット値 preset value

プリセット値書込み命令(ICPREWR1(P)) Preset value write instruction (ICPREWR1(P))

プリセット入力 preset input

ブリッジ bridge

フリップフロップ flip flop

フリップフロップ回路 flip-flop circuit

不良在庫 stock of the defectives

不良品 defective product

フラット形モータ flat motor

フラットケーブル flat cable

フラップ縫い flap stitch

ブランクカバーユニット blank cover module

フランス船級協会 Bureau Veritas

ブランチ branch

ブランチポイント branch point

プリアラーム pre-alarm

プリアンプ箱 preamplifier

フリーズ freeze

ブリーダ抵抗 bleeder resistance

フリーダ抵抗器 bleeder resistor

フリーラン free run

プリセット preset
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日本語 英語 タイ語
khûapkhum woŋrɔ ̂ɔp bɛ ̀ɛp pìt tɛmrûupbɛ ̀ɛp

ควบคุมวงรอบแบบปดเต็มรูปแบบ
khwaammɛ ̂nyam tɔ ̀ɔ khanàat tem àttraasùan
ความแมนยําตอขนาดเต็มอัตราสวน
yɛ ̂ɛk ɔ ̀ɔkcàak meenuu
แยกออกจากเมนู
raaikaan bɛ ̀ɛp dɯŋ
รายการแบบดึง
yɛ ̂ɛk ɔ ̀ɔkcàak raaikaan
แยกออกออกจากรายการ
sa ̌nyaan kaan pә̀әt brèek sètsîn
สัญญาณการเปดเบรคเสร็จสิน
khamkhɔ ̌ɔ kaan pә̀әt brèek
คําขอการเปดเบรค
woŋcɔɔn brèek
วงจรเบรค
kaan chái brèek thîi anúyâat
การใชเบรคทีอนุญาต
kaan chái brèek
การใชเบรค
mɔɔtә̂ә thîimii brèek
มอเตอรทีมีเบรค
tua tâanthaan kaan brèek
ตัวตานทานการเบรค
kaan pɔ ̂ŋkan kaan rɔ ́ɔn kәәnpai khɔ ̌ɔŋ tua tâanthaan kaan brèek

การปองกันการรอนเกินไปของตัวตานทานการเบรค
thraansítsatә̂ә brèek phìtphlâat
ทรานซิสเตอรเบรคผิดพลาด
kaan trùatcàp mɯ̂a tua tâanthaanbrèek thamŋaan phìtphlâat
การตรวจจับเมื่อตัวตานทานเบรคทํางานผิดพลาด
khwaamsa ̌amâat nai kaan brèek
ความสามารถในการเบรค
moodun brèek
โมดูลเบรค
chút khɔ ̂ɔmuun
ชุดขอมูล
khrooŋsâaŋ chút khɔ ̂ɔmuun
โครงสรางชุดขอมูล
raaikaan chanít́ khɔ ̌ɔŋ chút khɔ ̂ɔmuun
รายการชนิดของชุดขอมูล
raaila-ìat camnuan chút khɔ ̂ɔmuun
รายละเอียดจํานวนชุดขอมูล
àttraasùan chút khɔ ̂ɔmuun
อัตราสวนชุดขอมูล
tua sâaŋ khwaamyen
ตัวสรางความเย็น
lèk lɔ ̀ɔ
เหล็กหลอ
kaan wátphǒn kaan sàn
การวัดผลการสัน
sawít sa ̌aifai
สวิตชสายไฟ
sawít khwaamdan
สวิตชความดัน
sensә̂ә khwaamdan
เซ็นเซอรความดัน
tuayàaŋ
ตัวอยาง
phɯ ́ɯnthîi tuayàaŋ
พืนทีตัวอยาง

ブレーキ抵抗器過熱保護 braking resistor overheat protection

ブレーキトランジスタ異常 brake transistor error

ブレーキ付モータ motor with brake

ブレーキ抵抗器 braking resistor

ブレーキ許容使用率 brake permissible usage

ブレーキ使用率 brake usage

ブレーキ開放要求 brake opening request

ブレーキ回路 brake circuit

ブレーカ breaker

ブレーキ開放完了信号 brake opening completion signal

プレス成形金属 mold-pressed metal

フルクローズドループ制御 Fully closed loop control

フルスケ-ルに対する精度 accuracy to full-scale

プルダウンメニュー pull-down menu

プルダウンリスト pull-down list

frame number specification

フレームレート frame rate

フレオン freon
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ブレーキユニット brake module

フレーム frame

フレーム構成 frame structure

フレームタイプ一覧 frame type list

フレーム番号指定

プレビューエリア preview area

プレビュー preview

振れ測定 vibration measurement

フレックス スイッチ flex switch

プレッシャー スイッチ pressure switch

プレッシャー センサ pressure sensor

ブレーキトランジスタ異常検出 brake transistor error detection

ブレーキ能力 braking ability
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日本語 英語 タイ語
mɔɔtә̂ә ai-phii-em prasìtthiphâap su ̌uŋ rádàp phriimîam

มอเตอร IPM ประสิทธิภาพสูงระดับพรีเมี่ยม
la ̌i
ไหล
khûapkhum kaan lǎi
ควบคุมการไหล
phɛ ̌ɛnpha ̌ŋ krabuankaan
แผนผังกระบวนการ
brɔ ̀ɔtbɛɛn
บรอดแบนด
rawtә̂ә brɔ ̀ɔtbɛɛn
เราเตอรบรอดแบนด
tua khûapkhum bɛ ̀ɛp tâŋ prookrɛm dâai
ตัวควบคุมแบบตังโปรแกรมได
tua khûapkhum loocìk bɛ ̀ɛp tâŋ prookrɛm dâai
ตัวควบคุมโลจิกแบบตังโปรแกรมได
kaan tâŋ prookrɛm
การตังโปรแกรม
phaasa ̌a prookrɛm
ภาษาโปรแกรม
raaila-ìat phaasǎa prookrɛm
รายละเอียดภาษาโปรแกรม
raaila-ìat kaan tâŋ prookrɛm
รายละเอียดการตังโปรแกรม
khrɯ ̂aŋmɯɯ kaan tâŋ prookrɛm
เครืองมือการตังโปรแกรม
phɯ́ɯnthîi inphút sǎmràp khrɯ̂aŋmɯɯ kaan tâŋ prookrɛm
พืนทีอินพุทสําหรับเครืองมือการตังโปรแกรม
phaaraamitә̂ә khrɯ ̂aŋmɯɯ kaan tâŋ prookrɛm
พารามิเตอรเครืองมือการตังโปรแกรม
wíthii kaan tâŋ prookrɛm
วิธีการตังโปรแกรม
moodun kaan tâŋ prookrɛm
โมดูลการตังโปรแกรม
prookrɛm
โปรแกรม
kham àthíbaai ùppakɔɔn thûapai
คําอธิบายอุปกรณทัวไป
khɔ ̂ɔmuun kaan lá-thíŋ prookrɛm
ขอมูลการละทิงโปรแกรม
khwaam phìtphlâat prookrɛm
ความผิดพลาดโปรแกรม
raaikaan trùatsɔ ̀ɔp prookrɛm
รายการตรวจสอบโปรแกรม
oonthàai chút prookrɛm
โอนถายชุดโปรแกรม
nâacɔɔ prookrɛm
หนาจอโปรแกรม
nùai khwaamcam khɛ ́t prookrɛm
หนวยความจําแคชโปรแกรม
inphút kaan lɯ ̂ak prookrɛm
อินพุทการเลือกโปรแกรม
phaasa ̌a prookrɛm
ภาษาโปรแกรม
prookrɛm éet-ép-sii sa ̌mràp kaan càtkaan kaan damnәәnkaan prookrɛm

โปรแกรม SFC สําหรับการจัดการการดําเนินการโปรแกรม
khamsàŋ kaan trùatsɔ̀ɔp sathǎaná kaan damnәәnkaan prookrɛm

คําสั่งการตรวจสอบสถานะการดําเนินการโปรแกรม
kaan pramuanphǒn prookrɛm
การประมวลผลโปรแกรม

プログラミングツール用パラメータ programming tool parameter

プログラミング方法 programming method

プログラム言語 programming language

プログラム実行管理用SFCプログラム SFC program for program execution management

プログラムキャッシュメモリ program cache memory

プログラム切換入力 program selection input

プログラム処理 program processing

プログラム実行状態チェック命令 program execution status check instruction

107

プログラミングユニット programming module

プログラム program

プログラム､デバイスコメント共通 common device comment

プログラムアボート情報 program abort information

プログラム異常 program error

プログラム一覧モニタ program monitor list

プログラム一括転送 program batch transfer

プログラム画面 program screen

プレミアム高効率IPMモータ premium high-efficiency IPM motor

フロー flow

フロー制御 flow control

フローチャート flow chart

ブロードバンド broad band

ブロードバンドルータ broadband router

プログラマブルコントローラ programmable contoller

プログラマブルロジックコントローラ programmable logic contoller

プログラミング programming

プログラミング言語 programming language

プログラミング言語仕様 programming language specifications

プログラミング仕様 programming specifications

プログラミングツール programming tool

プログラミングツール用入力エリア input area for the programming tool
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khamsàŋ khûapkhum prookrɛm

คําสั่งควบคุมโปรแกรม
mòtweelaa prookrɛm
หมดเวลาโปรแกรม
khamsàŋ kaan loŋthabian kaan thamŋaan khwaamrewtàm khɔ ̌ɔŋ prookrɛm

คําส่ังการลงทะเบียนการทํางานความเร็วต่ําของโปรแกรม
kaan tìttaam prookrɛm
การติดตามโปรแกรม
khâa thîi prookrɛm kamnòtwái lûaŋnâa
คาทีโปรแกรมกําหนดไวลวงหนา
faai prookrɛm
ไฟลโปรแกรม
khrooŋsâaŋ prookrɛm yɔ ̂i
โครงสรางโปรแกรมยอย
kham àthíbaai prookrɛm
คําอธิบายโปรแกรม
nùai khwaamcam prookrɛm
หนวยความจําโปรแกรม
satha ̌aná kaan damnәәnkaan oonthàai chút nùai khwaamcam prookrɛm

สถานะการดําเนินการโอนถายชุดหนวยความจําโปรแกรม
láaŋ nùai khwaamcam prookrɛm
ลางหนวยความจําโปรแกรม
kaan damnәәnkaan mòot nùai prookrɛm
การดําเนินการโหมดโปรแกรม
mòot lamdàp khwaamsǎmkhan prookrɛm
โหมดลําดับความสําคัญโปรแกรม
khwaamsa ̌amâat prookrɛm
ความสามารถโปรแกรม
tuayàaŋ prookrɛm
ตัวอยางโปรแกรม
kaan chǎai
การฉาย
khrooŋkaan
โครงการ
nâatàaŋ khrooŋkaan
หนาตางโครงการ
kaan càtkaan khrooŋkaan
การจัดการโครงการ
trùatsɔ ̀ɔp khrooŋkaan
ตรวจสอบโครงการ
khamsàŋ khrooŋkaan
คําสังโครงการ
khɔ ̂ɔmuun khrooŋkaan
ขอมูลโครงการ
raaikaan khrooŋsâaŋ khɔ ̂ɔmuun
รายการโครงสรางขอมูล
kaan kamnòtkhâa khɔ ̂ɔmuun khrooŋkaan
การกําหนดคาขอมูลโครงการ
raaikaan nɯ ́aha ̌a khrooŋkaan
รายการเนือหาโครงการ
chɯ ̂ɯ khrooŋkaan/khrooŋkaan
ชือโครงการ/โครงการ
khɔ ̀ɔpkhàai khrooŋkaan
ขอบขายโครงการ
kaan pramuanphǒn sii-phii-yuu
การประมวลผล CPU
sa ̌nyaan tɯan krabuankaan phìtphlâat
สัญญาณเตือนกระบวนการผิดพลาด
kaan camkàt khâa su ̌uŋsùt tàmsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan phìtphlâat

การจํากัดคาสูงสุดต่ําสุดสัญญาณเตือนกระบวนการผิดพลาด

プログラム優先モード program priority mode

プログラム容量 program capacity

プログラムメモリをクリアする clear program memory

プログラムモード運転 program mode operation

プログラムメモリ program memory

プログラムメモリ一括転送実行状態 program memory batch transfer execution status

プログラム分岐命令 program branch instruction

プログラム別コメント comment by program

プログラムによるプリセット preset by program

プログラムファイル program file

プロジェクトデータ構成 project data configuration

プログラム制御用命令 program control instruction

プログラムタイムオーバー program timeout

プログラム低速実行登録命令 program low-speed execution registration instruction

プログラムトレース program trace

project script

プロジェクトデータ project data

プロジェクトデータ一覧 project data list
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プロジェクト project

プロジェクトウィンドウ project window

プロジェクト管理 project management

プロジェクト照合 verify project

プロジェクトスクリプト

プロセスアラーム上下限 Process alarm upper lower limit

プロセスアラーム process alarm

プロジェクト内容一覧 project contents list

プロジェクト名 project name/project

プロジェクト欄 project field

プロセスCPU Process CPU

プログラム例 program example

プロジェクタ projector
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khâa kaan camkàt khâa su ̌uŋsùt tàmsùt sa ̌nyaan tɯan krabuankaan phìtphlâat

คาการจํากัดคาสูงสุดตํ่าสุดสัญญาณเตือนกระบวนการผิดพลาด

kaan camkàt khâa sǔuŋsùt sǔuŋsùt sa ̌nyaan tɯan krabuankaan

การจํากัดคาสูงสุดสูงสุดสญัญาณเตือนกระบวนการ
pә̀әt kaan cháiŋaan sa ̌nyaan tɯan krabuankaan phìtphlâat
เปดการใชงานสัญญาณเตือนกระบวนการผิดพลาด
pìt kaan cháiŋaan sa ̌nyaan tɯan krabuankaan phìtphlâat
ปดการใชงานสัญญาณเตือนกระบวนการผิดพลาด
kaan camkàt khâa tàmsùt tàmsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan

การจํากัดคาตํ่าสุดตํ่าสุดสญัญาณเตือนกระบวนการ
khâa kaan camkàt khâa tàmsùt tàmsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan

คาการจํากัดคาตํ่าสุดตํ่าสุดสัญญาณเตือนกระบวนการ
kaan camkàt khâa tàmsùt sǔuŋsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan

การจํากัดคาตํ่าสุดสูงสุดสญัญาณเตือนกระบวนการ
khâa kaan camkàt khâa tàmsùt sǔuŋsùt sa ̌nyaan tɯan krabuankaan

คาการจํากัดคาตํ่าสุดสูงสุดสัญญาณเตือนกระบวนการ
khɔ ̂ɔmuun ŋɯ ̂ankha ̌i krabuankaan
ขอมูลเงือนไขกระบวนการ
khɔ ̂ɔmuun sathǎaná krabuankaan
ขอมูลสถานะกระบวนการ
khûapkhum krabuankaan
ควบคุมกระบวนการ
(phaasǎa thîi tâŋ prookrɛm dâai sǎmràp) kaan khûapkhum krabuankaan

(ภาษาที่ต้ังโปรแกรมไดสําหรับ) การควบคุมกระบวนการ
khrooŋsâaŋ kaan khûapkhum krabuankaan
โครงสรางการควบคุมกระบวนการ
tuaplɛɛ krabuankaan
ตัวแปรกระบวนการ
blɔ ́k
บล็อค
kaan salàp blɔ ́k
การสลับบล็อค
kaan loŋthabianfaai nai wíthii kaan salàp blɔ ́k
การลงทะเบียนไฟลในวิธีการสลับบล็อค
khamsàŋ kaan salàp blɔ ́k
คําสังการสลับบล็อค
kaan kamnòtkhâa raaila-ìat̀  blɔ ́k
การกําหนดคารายละเอียดบล็อค
mâiruam  blɔ ́k oo-aa
ไมรวมบล็อค OR
kaan prìapthîap  blɔ ́k
การเปรียบเทียบบล็อค
mâiruam  blɔ ́k en-oo-aa
ไมรวมบล็อค NOR
raaikaan  blɔ ́k
รายการบล็อค
pòkpɔ ̂ŋ
ปกปอง
sawít pòkpɔ ̂ŋ
สวิตชปกปอง
prootookhɔn
โปรโตคอล
kaan damnәәnkaan prootookhɔn sètsîn
การดําเนินการโปรโตคอลเสร็จสิน
satha ̌aná kaan damnәәnkaan prootookhɔn
สถานะการดําเนินการโปรโตคอล
khamsàŋ kaan damnәәnkaan prootookhɔn
คําสังการดําเนินการโปรโตคอล
camnuan banthɯ ́k kaan damnәәnkaan prootookhɔn thîi càtkèp wái

จํานวนบันทึกการดําเนินการโปรโตคอลที่จัดเก็บไว

ブロック block

ブロック切換え block switching

プロトコル実行完了 Protocol execution completion

プロトコル実行状態 Protocol execution status

プロテクトスイッチ protect switch

プロトコル protocol

プロトコル実行履歴格納数 Number of stored protocol execution logs

プロトコル実行要求 Protocol execution request
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ブロック切換え方式ファイルレジスタ file register in the block switching method

ブロック切替え命令 block switching instruction

ブロック詳細構成 block detailed configuration

ブロック排他的論理和 block exclusive OR

ブロック比較 Block comparison

ブロック否定排他的論理和 block exclusive NOR

ブロックリスト block list

プロテクト protect

プロセスアラーム上下限値 Process alarm upper lower limit value

プロセスアラーム上上限 Process alarm upper upper limit

プロセスアラーム許可 Enable process alarm

プロセスアラーム禁止 Disable process alarm

プロセスアラーム下下限 Process alarm lower lower limit

プロセスアラーム下下限値 Process alarm lower lower limit value

プロセスアラーム下上限 Process alarm lower upper limit

プロセスアラーム下上限値 Process alarm lower upper limit value

プロセス条件データ process condition data

プロセス状態データ process status data

プロセス制御 process control

プロセス制御言語 (programming language for) process control

プロセス制御命令 Process control instruction

プロセス値 process variable

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
tuachíi kaan banthɯ ́k kaan damnәәnkaan prootookhɔn

ตัวช้ีการบันทึกการดําเนินการโปรโตคอล
mâimii banthɯ ́k kaan damnәәnkaan prootookhɔn
ไมมีบันทึกการดําเนินการโปรโตคอล
phә̂әm prootookhɔn
เพิมโปรโตคอล
lɯ ̂ak kaan loŋthabian prootookhɔn
เลือกการลงทะเบียนโปรโตคอล
camnuan prootookhɔn thîi loŋthabian
จํานวนโปรโตคอลทีลงทะเบียน
ma ̌ailêek prootookhɔn
หมายเลขโปรโตคอล
mâidâai damnәәnkaan prootookhɔn
ไมไดดําเนินการโปรโตคอล
chɯ ̂ɯ prootookhɔn
ชือโปรโตคอล
khunnasǒmbàt
คุณสมบัติ
phɛ ̀n khunnaso ̌mbàt
แผนคุณสมบัติ
chàpwai
ฉับไว
lɔɔcìk thaaŋlóp
ลอจิกทางลบ
khwaamla-ìat
ความละเอียด
àttraa kaan bɛ ̀ŋ
อัตราการแบง
talàp lûukpɯɯn
ตลับลูกปน
pә̀әt kaan càpkhûu
เปดการจับคู
râap rîap/ thâwkan
ราบเรียบ/เทากัน
kaan hǎa khâachalìa
การหาคาเฉลีย
kaan tâŋkhâa weelaa chalìa
การตังคาเวลาเฉลีย
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔɔ bɛ ̀ɛp khana ̌an (rɯ ̌ɯ woŋcɔɔn loocìk)
การเชือมตอแบบขนาน (หรือวงจรโลจิก)
khiw-sii-phii-yuu rûn phɯ ́ɯnthǎan
QCPU รุนพืนฐาน
moodun inthәәféet nâa
โมดูลอินเทอรเฟซหนา
tha ̌an
ฐาน
tuaplɛɛŋ tha ̌an
ตัวแปลงฐาน
fa ̌apìt thǎan
ฝาปดฐาน
nâacɔɔ tha ̌an
หนาจอฐาน
khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́ thǎan
ขอมูลจําเพาะฐาน
pìt woŋcɔɔn tha ̌an
ปดวงจรฐาน
khɔ ̂ɔmuun thǎan
ขอมูลฐาน
camnuan salɔ ́t tha ̌an
จํานวนสล็อตฐาน

分解能 resolution

分周比 dividing ratio

プロンプト prompt

負論理 negative logic

プロパティ property

プロパティシート property sheet

プロトコル未実行 Protocol unexecuted

プロトコル名 Protocol name

プロトコル登録数 Number of registered protocols

プロトコル番号 Protocol No.

ベースアダプタ base adapter

プロトコル実行履歴書込みポインタ Protocol execution log write pointer

プロトコル実行履歴なし No protocol execution log

プロトコル追加 Add protocol

プロトコル登録有無 Protocol registration selection

Basic model QCPU

ページングインタフェースユニット paging interface module

ベース base
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平滑 smooth/even

平均 averaging

平均時間設定値 average time setting value

並列接続(OR回路) parallel connection(OR logic circuit)

ベーシックモデルQCPU

ベーススロット数 number of base slots

ベース情報 base information

ベースカバー base cover

ベース画面 base screen

ベース指定 base specification

ベース遮断 base circuit shut off

ベアリング bearing

ペアリングオープン pairing open
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日本語 英語 タイ語
khɔ ̂ɔmuun phә̂әmtәәm sa ̌mràp chanít thǎan

ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับชนิดฐาน
ruu tìttâŋ tha ̌an
รูติดตังฐาน
bɛɛn tha ̌an
แบนดฐาน
tha ̌an
ฐาน
mòot tha ̌an
โหมดฐาน
moodun thǎan
โมดูลฐาน
khwaamphìtphlâat moodun thǎan
ความผิดพลาดโมดูลฐาน
ha
ha
wéktә̂ә
เวคเตอร
khûapkhum wéktә̂ә
ควบคุมเวคเตอร
chanít thîi dii thîisùt
ชนิดทีดีทีสุด
sùantôn
สวนตน
sùantôn
สวนตน
káat hiilîam
กาซฮีเลียม
kaan pramaankhâa chûaŋkhòt
การประมาณคาชวงขด
chûai-lɯ ̌a
ชวยเหลือ
mòot kaan namkhâw
โหมดการนําออก
plɛɛŋ
แปลง
tua krɔɔŋ phoolaarái
ตัวกรองโพลาไรซ
kaan khlâatkhlɯ ̂an
การคลาดเคลือน
kaan kɛ ̂ɛkha ̌ii khwaam khlâatkhlɯ ̂an
การแกไขความคลาดเคลือน
kɛ ̂ɛkha ̌ii
แกไข
kaan wát khwaam yɯ ́aŋ su ̌unklaaŋ
การวัดความเยืองศูนยกลาง
khiim
คีม
tuachíi
ตัวชี
khamsàŋ sa ̌akha ̌a tuachíi
คําสังสาขาตัวชี
ùppakɔɔn chíi
อุปกรณชี
taaraaŋ chíi
ตารางชี
kaan sâaŋ khwaamtɛ ̀ɛktàaŋ khɔ ̀ɔŋ thítthaaŋ
การสรางความแตกตางของทิศทาง
khaya ̌ai
ขยาย

ヘリカル補間 Helical interpolation

ヘルプ help

ポインティングデバイス pointing device

ポイントテーブル point table

ポインタ pointer

ポインタ分岐命令 pointer branch instruction

膨張 expand

方向判別 differentiation of orientation
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変位モード displacement mode

変換 convert

偏光フィルタ polarizing filter

偏差 deviation

偏差カウンタ deviation counter

編集 edit

偏心測定 eccentricity measurement

ペンチ pliers

ベースタイプ追加情報 additional information for base type

ベース取付け穴 base installation hole

ベースバンド base band

ベース部 base

ベースモード base mode

ベースユニット base module

ベースユニット異常 base module error

ヘクタール ha

ベクトル vector

ベクトル制御 vector control

ベストエフォート型 best-effort type

ヘッダ Header

ヘッダ部 header

ヘリウムガス helium gas
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kaan thamhâi khwaamrɔ ́ɔn kracaaitua

การทําใหความรอนกระจายตัว
nâacɔɔ yùt chûakhraaw
หนาจอหยุดชัวคราว
phɔ ̀ɔt
พอรท
ma ̌ailêek phɔ ̀ɔt
หมายเลขพอรท
phɔ ̀ɔt mɛ ́p ai/oo
พอรทแมพ I/O
kaan yàŋ sa ̌nyaan
การหยังสัญญาณ
woŋcɔɔn kaan ráp khamkhɔ ̌ɔ kaan yàŋ sa ̌nyaan
วงจรการรับคําขอการหยังสัญญาณ
mòot yùt
โหมดหยุด
bɔɔnsakruu
บอลสกรู
khrooŋ bɔɔnsakruu
โครงบอลสกรู
tuanam bɔɔnsakruu
ตัวนําบอลสกรู
àttraa bɔ ̀ɔt
อัตราบอด
khûapkhum kaan pramaan khâachûaŋ
ควบคุมการประมาณคาชวง
kaan chɯ ̂am phɔ ́kke ̀t
การเชือมพอคเก็ต
woŋcɔɔn kaan pɔ ̂ŋkan
วงจรการปกปอง
àttraa kaan pìt
อัตราการปด
yùt áwphút
หยุดเอาทพุท
bamruŋ ráksa ̌a chínsùan
บํารุงรักษาชินสวน
kɛɛn sanàpsanu ̌n
แกนสนับสนุน
ɛ ́tdre ́et hóot
แอดเดรสโฮสต
khrɯ ̂aŋ hóot
เครืองโฮสต
hu ̌asa ̌w
หัวเสา
chɯ ̂ɯ hóot
ชือโฮสต
rɛɛŋdan áwphút phâak khonwәәtә̂ә
แรงดันเอาทพุทภาคคอนเวอรเตอร
banthɯ ́k
บันทึก
pùm tua-àksɔ ̌ɔn
ปุมตัวอักษร
rә̂әmtôn khrɯ ̂aŋ mài
เริมตนเครืองใหม
mòot kaan rә̂әmtôn khrɯ ̂aŋ mài
โหมดการเริมตนเครืองใหม
pɔ ́p-âp
ปอบอัพ
sa ̌nyaan tɯan pɔ ́p-âp
สัญญาณเตือนปอบอัพ

補間制御 interpolation control

ポケット玉縁縫い pocket seaming

ボールネジリード ball screw lead

ポーレート baud rate

ボールネジ ball screw

ボールネジピッチ ball screw pitch

ポーリング要求受信周期 polling request reception cycle

ホールドモード hold mode

ポートマップドI/O port-mapped I/O

ポーリング polling

母線電圧 bus voltage

放熱 heat dissipation

ポーズ画面 pause screen

ポート port

ポート番号 port number

host machine

ポストヘッド post head

ホスト名 host name
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保持出力(ホールド出力) hold output

保守部品 maintenance parts

補助軸 auxiliary axis

ホストアドレス host address

ホスト機器

ポップアップアラーム popup alarm

ポップアップ popup

保存 save

ボタン文字 button text

ホットスタート hot-start

ホットスタートモード hot-start mode

保護回路 protection circuit

保護構造 enclosure rating
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meenuu kaan rîakkhɯɯn satha ̌aná kaan hâam pɔ ́p-âp sètsîn

เมนูการเรียกคืนสถานะการหามปอบอัพเสร็จสิ้น
meenuu kaan rîakkhɯɯn satha ̌aná kaan hâam pɔ ́p-âp
เมนูการเรียกคืนสถานะการหามปอบอัพ
phɛ ̀nna ̂a pɔ ́p-âp
แผนหนาปอบอัพ
meenuu pɔ ́p-âp
เมนูปอบอัพ
càak lâaŋ khɯ ̂n bon
จากลางขึนบน
kaan pramuanphǒn hɔ ́p
การประมวลผลฮอบ
phooliiyamaai
โพลียาไมด
phooliiyariilèet
โพลียารีเลท
phooliisawít
โพลีสวิตช
camnuan
จํานวน
salàkkliaw
สลักเกลียว
khâa so ̌mdun sɛ ̌ɛŋsǐikha ̌aw
คาสมดุลแสงสีขาว
nùai thîi tham khrɯ ̂aŋma ̌ai
หนวยทีทําเครืองหมาย
khɔ ̂ɔmuun khrɯ ̂aŋma ̌ai
ขอมูลเครืองหมาย
kaan pramuan khɔ ̂ɔmuun khrɯ ̂aŋma ̌ai
การประมวลผลเครืองหมาย
lɔ ̀ɔt khrɯ ̂aŋma ̌ai
หลอดเครืองหมาย
khɔ ̀ɔp
ขอบ
ráhàt maikhroo khiw-aa
รหัสไมโคร QR
em-phii-yuu, maikhroo prooséetsә̂ә
MPU, ไมโครโปรเซสเซอร
maikhroo khɔɔmphiwtә̂ә
ไมโครคอมพิวเตอร
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔɔ maikhroo khɔɔmphiwtә̂ә
การเชือมตอไมโครคอมพิวเตอร
phɯ ́ɯnthîi prookrɛm maikhroo khɔɔmphiwtә̂ә
พืนทีโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร
kaan rîak prookrɛm maikhroo khɔɔmphiwtә̂ә
การเรียกโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร
bɔ ̀ɔt maikhroo khɔɔmphiwtә̂ә
บอรดไมโครคอมพิวเตอร
mòot maikhroo khɔɔmphiwtә̂ә
โหมดไมโครคอมพิวเตอร
khûa lóp
ขัวลบ
khommôn chәәŋ lóp
คอมมอนเชิงลบ
kha ̌ikhuaŋ pàakbɛɛn
ไขควงปากแบน
kha ̌ikhuaŋ baibɛɛn
ไขควงใบแบน
máw
เมาส

マーキング処理 marking processing

マークチューブ mark tube

マイナスコモン negative common

マイナスドライバ flathead screwdriver

マイコンモード microcomputer mode

マイナス極 cathode

マウス mouse

マイナスねじ回し(マイナスドライバー) flat-blade driver
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マージン margin

マイクロQRコード micro QR codes

マイクロプロセッサ MPU, microprocessor

マイコン microcomputer

マイコン接続 microcomputer connection

マイコンプログラムエリア microcomputer program area

マイコンプログラムコール microcomputer program call

マイコンボード microcomputer board

ポップアップ禁止状態解除終了メニュー Completion of pop-up inhibit status resumed menu

ポップアップ禁止状態解除メニュー Pop-up inhibit status resumed menu

ポップアップフェースプレート pop-up faceplate

ポップアップメニュー popup menu

ボトムアップ bottom up

ホブ加工 hob processing

ポリアミド polyamide

ポリアリレート polyarylate

ポリスイッチ polyswitch

ボリューム volume

ボルト bolt

ホワイトバランス white balance

マーカ marking unit

マーキング情報 marking information
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日本語 英語 タイ語
kaan thamŋaan khɔ ̌ɔŋ máw

การทํางานของเมาส
kɔ ̀ɔn kaan pramuanphǒn
กอนการประมวลผล
rɛɛŋdan membreen
แรงดันเมมเบรน
woŋcɔɔn loŋthabian mɛ ́kkhroo
วงจรลงทะเบียนแมคโคร
ùppakɔɔn tôotɔ ̀ɔp khamsàŋ mɛ ́kkhroo
อุปกรณโตตอบคําสังแมคโคร
kaan hàkhěe khɔ ̌ɔŋ raŋsǐi
การหักเหของรังสี
su ̌unklaaŋ khɔ ̌ɔŋŋ khrɯ ̂aŋ
ศูนยกลางของเครือง
tua wíkhrɔ ́ khrɯ ̂aŋyon
ตัววิเคราะหเครืองยนต
tua khûapkhum khrɯ ̂aŋ
ตัวควบคุมเครือง
rɔm thîi thùuk phraaŋ
ROM ทีถูกพราง
satha ̌aná kaan phraaŋ
สถานะการพราง
khûapkhum kaan phraaŋ
ควบคุมการพราง
kaan sadɛɛŋpho ̌n thîi thùuk phraaŋ
การแสดงผลทีถูกพราง
moodun nai rábòp/ máatsatә̂ә
โมดูลในระบบ/มาสเตอร
máatsatә̂ә saléep
มาสเตอร-สเลฟ
satha ̌annii máatsatә̂ә
สถานีมาสเตอร
kaan sawít máatsatә̂ә
การสวิตชมาสเตอร
khûapkhum máatsatә̂ә
ควบคุมมาสเตอร
khamsàŋ khûapkhum máatsatә̂ә
คําสังควบคุมมาสเตอร
máatsatә̂ә chɛ ́ɛp
มาสเตอรแชฟ
kaan thamŋaan máatsatә̂ә saléep
การทํางานมาสเตอร-สเลฟ
moodun làk
โมดูลหลัก
sawít phɛ ̀nrîap
สวิตชแผนเรียบ
khamsàŋ inphút mɛ ́tthrìk
คําสังอินพุทแมทริกซ
ùppakɔɔn oonthàai siirîan lǎai rûupbɛ ̀ɛp
อุปกรณโอนถายซีเรียลหลายรูปแบบ
khûumɯɯ kaan cháiŋaan, thammadaa
คูมือการใชงาน, ธรรมดา
satha ̌aná kaan càai bɛ ̀ɛp thammadaa
สถานะการจายแบบธรรมดา
ma ̌ailêek thammadaa
หมายเลขธรรมดา, รหัสธรรมดา
mòot thammadaa
โหมดธรรมดา
pә̀әt khûumɯɯ phûuchái
เปดคูมือผูใช

マスク表示 masked display

マスタ/ローカルユニット master/local module

マスク状態 mask status

マスク制御 mask control

マシンコントローラ machine controller

マスクROM masked ROM

マシニングセンタ machining center

マシンアナライザ machine analyzer/Machine analyzer

マクロ命令引数デバイス macro instruction argument device

曲げ半径 bend radius

マトリクス入力命令 Matrix input instruction

マウス操作 mouse operation

前処理 preprocessing

膜圧 membrane pressure

マクロ登録回路 macro register circuit

Master-slave operation

マスタユニット master module

マットスイッチ mat switch
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マスタ切換え master switching

マスタコントロール master control

マスタコントロール命令 master control instruction

マスタ軸 master shaft

マスタスレーブ運転

マニュアルを開く Open User's Manual

マニュアルモード manual mode

マニホールドシリアル転送装置 manifold serial transfer equipment

マニュアル manual

マニュアル出荷形態 manual supply status

マニュアル番号 manual number, manual code

マスタースレーブ Master-slave

マスタ局 master station
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日本語 英語 タイ語
sǐa-ha ̌ai

เสียหาย
ùppakɔɔn phɯ ́ɯnthîi kaan sòŋ khɔ ̂ɔmuun bɛ ̀ɛp won
อุปกรณพืนทีการสงขอมูลแบบวน
nùai khwaamcam rûam sii-phii-yuu lǎai tua
หนวยความจํารวม CPU หลายตัว
moodun tha ̌anklaaŋ sa ̌mràp sii-phii-yuu khwaamrew sǔuŋ la ̌ai tua

โมดูลฐานกลางสําหรับ CPU ความเร็วสูงหลายตัว
phɯ ́ɯnthîi kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun sii-phii-yuu khwaamrew su ̌uŋ lǎai tua

พืนทีการสงขอมูล CPU ความเร็วสูงหลายตัว
khamsàŋ sa ̌mràp kaan sòŋ khɔ ̂ɔmuun sii-phii-yuu khwaamrew sǔuŋ la ̌ai tua

คําสั่งสําหรับการสงขอมูล CPU ความเร็วสูงหลายตัว
nùai khwaamcam kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun sii-phii-yuu khwaamrew sǔuŋ lǎai tua

หนวยความจําการสงขอมูล CPU ความเร็วสูงหลายตัว
bát khwaamrew su ̌uŋ sii-phii-yuu lǎai tua
บัสความเร็วสูง CPU หลายตัว
khamsàŋ sa ̌mràp bát khwaamrew su ̌uŋ sii-phii-yuu lǎai tua
คําสังสําหรับบัสความเร็วสูง CPU หลายตัว
phɯ ́ɯnthîi riifréet àttanoomát sii-phii-yuu lǎai tua
พืนทีรีเฟรชอัตโนมัติ CPU หลายตัว
khamsàŋ sǎmràp kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun sii-phii-yuu lǎai tua
คําสังสําหรับการสงขอมูล CPU หลายตัว
kaan siŋkhroo sii-phii-yuu lǎai tua thùuk rópkuan
การซิงโคร CPU หลายตัวถูกรบกวน
kaan siŋkhroonái naalikaa sii-phii-yuu lǎai tua
การซินโครไนซนาฬกิา CPU หลายตัว
rábòp sii-phii-yuu lǎai tua
ระบบ CPU หลายตัว
khamsàŋ sa ̌mràp rábòp sii-phii-yuu lǎai tua
คําสังสําหรับระบบ CPU หลายตัว
kaan siŋkhroonái búut sii-phii-yuu lǎai tua
การซิงโครไนซบูท CPU หลายตัว
phaaraamitә̂ә sii-phii-yuu lǎai tua
พารามิเตอร CPU หลายตัว
la ̌ai ŋaan
หลายงาน
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔɔ la ̌ai chɔ ̂ŋthaaŋ
การเชือมตอหลายชองทาง
mantì drɔ ̀p (saléep)
มัลติดรอป (สเลฟ)
líŋ mantì drɔ ̀p
ลิงคมัลติดรอป
moodun líŋ mantì drɔ ̀p
โมดูลลิงคมัลติดรอป
moodun mantìphléksә̂ә
โมดูลมัลติเพล็กเซอร
sùanprakɔ ̀ɔp mantìphlék
สวนประกอบมัลติเพล็กซ
kaan pàtsèet phìtphlâat
การปดเศษผิดพลาด
sanéek pháat
สเนคพาธ
ráhàt mɛɛnchéetsatә̂ә
รหัสแมนเชสเตอร
wíthiikaan mɛɛnchéetsatә̂ә
วิธีการแมนเชสเตอร
inthәәféet kaan thamŋaan sáwàaŋ manút lɛ ́ khrɯ ̂aŋcàk
อินเทอรเฟซการทํางานระหวางมนุษยและเครื่องจักร
kaan kàt (sɔ ́rɔ ̂ŋ)
การกัด (เซาะรอง)

マルチCPUシステム専用命令 multiple CPU system dedicated instruction

マルチCPU同期立上げ multiple CPU synchronized boot-up

マンチェスタ符号 Manchester code

マンチェスタ方式 Manchester method

まるめ誤差 rounding error

回り込み sneak path

ミーリング加工 milling

マンマシンインタフェース man-machine interface
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マルチCPUパラメータ multiple CPU parameter

マルチタスク multi-tasks

マルチチャンネル multi-channel connection

マルチドロップ(スレーブ) multi-drop (slave)

マルチドロップリンク multidrop link

マルチドロップリンクユニット multidrop link module

マルチプレクサ multiplexer module

マルチプレクス素子 multiplex element

摩耗 wear

マルチCPU間共有デバイス cyclic transmission area device

マルチCPU間共有メモリ multiple CPU shared memory

マルチCPU間高速基本ベースユニット multiple CPU high speed main base module

マルチCPU間高速通信エリア multiple CPU high speed transmission area

マルチCPU間高速通信専用命令 multiple CPU high-speed transmission dedicated instruction

マルチCPU間高速通信メモリ multiple CPU high speed transmission memory

マルチCPU間高速バス multiple CPU high speed bus

マルチCPU間高速バス対応専用命令 dedicated instruction of multiple CPU high speed bus

マルチCPU間自動リフレッシュエリア multiple CPU auto refresh area

マルチCPU間通信専用命令 multiple CPU transmission dedicated instruction

マルチCPU間同期割込み multiple CPU synchronous interrupt

マルチCPU間時計同期 multiple CPU clock synchronization

マルチCPUシステム multiple CPU systems
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日本語 英語 タイ語
taam khěmnaalikaa

ตามเข็มนาฬิกา
kaan phalìt thîi khâat
การผลิตทีคาด
khrɯ ̂aŋ yép
เครืองเย็บ
kaan yɯɯnyan kaan pìt
การยืนยันการปด
kaan sanә̌ә
การเสนอ
fiw weelaa lâacháa rádàp klaaŋ
ฟวซเวลาลาชาระดับกลาง
riilee khanàat lék
รีเลยขนาดเล็ก
riilee kamlaŋ tàm
รีเลยกําลังตํา
tuayàaŋ
ตัวอยาง
mɔɔŋhěn dâai ŋâai
มองเห็นไดงาย
phâap sathɔ ́ɔn
ภาพสะทอน
minlikram
มก.
minlí wínaathii
มิลลิวินาที
minliméet
มม.
mâimii/khûu/khîi
ไมมี/คู/คี
mâimii inphút khɔɔnthɛ ̀k
ไมมีอินพุทคอนแท็ค
khwaamnǎanɛ ̂n
ความหนาแนน
raaikaan khamsàŋ
รายการคําสัง
tua khûapkhum làk
ตัวควบคุมหลัก
prookrɛm lamdàp làk
โปรแกรมลําดับหลัก
prookrɛm chút lamdàp làk
โปรแกรมชุดคําสังหลัก
phûu phalìt
ผูผลิต
riilee mâatwát
รีเลยมาตรวัด
chanít mâatwát
ชนิดมาตรวัด
phɛ ̌ɛŋ mâatwát
แผงมาตรวัด
méet
ม.
mɛ ́kkә̂ә
แมกเกอร
rábòp khrɯ ̂aŋcàk
ระบบเครืองจักร
prookrɛm rábòp khrɯ ̂aŋcàk
โปรแกรมระบบเครืองจักร
phaasa ̌a sanàpsanùn khrɯ ̂aŋcàk
ภาษาสนับสนุนเครืองจักร

ミリ秒 millisecond

ミリメートル mm

ミラー反転 mirror image

ミリグラム mg

見本 specimen

見やすい easy-to-see

ミニチュア リレー miniature relay

ミニパワーリレー minipower relay

見積書 quotation

ミディアムタイムラグヒューズ medium time-lag fuse

メータ種類 meter type

右回り clockwise

見込み生産 anticipated Production

ミシン sewing machine

密着確認 confirmation of closure

main routine program

メーカ manufacturer

メーターリレー meter relay
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明度 intensity

命令一覧 instruction list

メインコントローラ main controller

メインシーケンスプログラム main sequence program

メインルーチンプログラム

メカサポート言語 mechanical support language

メカ機構プログラム mechanical system program

メータ盤 meter panel

メートル m

メガー megger

メカ機構 mechanical system

無/偶数/奇数 none/even/odd

無接点入力 non-contact input
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日本語 英語 タイ語
tuamia (khɔnnéktә̂ә)

ตัวเมีย (คอนเนคเตอร)
wíthiikaan tàt
วิธีการตัด
khɔ ̂ɔkhwaam
ขอความ
thɛ ̀k khɔ ̂ɔkhwaam
แท็กขอความ
khâa klaaŋ
คากลาง
meenuu
เมนู
kaan kamnòt khâa meenuu
การกําหนดคาเมนู
kaan sòŋphàan meenuu
การสงผานเมนู
faai raaila-ìat meenuu
ไฟลรายละเอียดเมนู
thɛ ̀ɛp meenuu
แถบเมนู
kaan pɔ ̂ŋkan duaŋtaa
การปองกันดวงตา
nùai khwaamcam
หนวยความจํา
sakeewk
สเกล
káat nùai khwaamcam
การดหนวยความจํา
moodun chɯ ̂amtɔ ̀ɔ káat nùai khwaamcam
โมดุลเชือมตอการดหนวยความจํา
ŋɯ ̂ankha ̌i kaan cháiŋaan káat nùai khwaamcam
เงือนไขการใชงานการดหนวยความจํา
camnuan káat nùai khwaamcam thîi chɯ ̂amtɔ ̀ɔ dâai
จํานวนการดหนวยความจําทีเชือมตอได
kaan sɯ ̀ɯsa ̌an kàp káat nùai khwaamcam
การสือสารกับการดหนวยความจํา
khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́ nu ̀ai khwaamcam
ขอมูลจําเพาะหนวยความจํา
àan satha ̌a-ná kaan cháiŋaan nùai khwaamcam
อานสถานะการใชงานหนวยความจํา
kaan càt rábìap nùai khwaamcam
การจัดระเบียบหนวยความจํา
kaan lɯ ̂ak nùai khwaamcam yɔ ̂i
การเลือกหนวยความจํายอย
kaan pɔ ̂ŋkan nùai khwaamcam
การปองกันหนวยความจํา
phɛ ̌ɛnthîi rɯ ̌ɯ phɛ ̌ɛnpha ̌ŋ sadɛɛŋ kaan chái nùai khwaamcam rápkhâw - sòŋ-ɔ̀ɔk

แผนท่ีหรือแผนผังท่ีแสดงการใชหนวยความจํารับเขา-สงออก

khwaamcù nùai khwaamcam
ความจุหนวยความจํา
khɔ ̂ɔdii
ขอดี
kaan bamruŋ ráksa ̌a
การบํารุงรักษา
phûu sɔ ̂m bamruŋ
ผูซอมบํารุง
kaan sòŋ sa ̌nyaan sɔ ̂m bamruŋ khǎa-ɔ ̀ɔk
การสงสัญญาณซอมบํารุงขาออก
sa ̌nyaan tâŋ weelaa kaan bamruŋ ráksa ̌a
สัญญาณตังเวลาการบํารุงรักษา

メモリカードインタフェースユニット memory card interface module

メモリカード使用状況 memory card use conditions

メンテナンス maintenance

メンテナンス作業者 service personnel

メモリ容量 memory capacity

メリット advantage

メンテナンスタイマ信号 maintenance timer signal

メンテナンス信号出力 maintenance signal output
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メモリカード装着枚数 number of mountable memory cards

メモリカードへ転送 communicate with memory card

メモリ仕様 memory specifications

メモリ使用状態読出し memory usage status read

メモリ整理整頓 memory defragmentation

メモリ選択チップ memory selection chip

メモリプロテクト memory protection

メモリマップドI/O memory-mapped I/O

メス(コネクタ) female (connector)

メス方式 cutting method

メッセージ message

メッセージタグ message tag

メディアン median

メニュー menu

メニュー構成 menu configuration

メニュー遷移 menu transition

メニュー定義ファイル menu definition file

メニューバー menu bar

目の保護 eye protection

メモリ memory

目盛り scales

メモリカード memory card
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日本語 英語 タイ語
faŋchân sa ̌mràp samaachík

ฟงกช่ันสําหรับสมาชิก
kaan sɯ ̀k-rɔ ̌ɔ khɔ ̌ɔŋ phɯ ́ɯnphǐw
การสึกหรอของพืนผิว
kaan khlɯ ̂anwa ̌i
การเคลือนไหว
sii-phii-yuu khlɯ ̂anwa ̌i
CPU เคลือนไหว
tua khûapkhum kaan khlɯ ̂anwa ̌i
ตัวควบคุมการเคลือนไหว
sii-phii-yuu tua khûapkhum kaan khlɯ ̂anwa ̌i
CPU ตัวควบคุมการเคลือนไหว
khûapkhum kaan khlɯ ̂anwa ̌i
ควบคุมการเคลือนไหว
moodun kaan khlɯ ̂anwa ̌i
โมดูลการเคลือนไหว
mɔɔtә̂ә
มอเตอร
khwaamrew mɔɔtә̂ә
ความเร็วมอเตอร
kaan patisèet kaan oowә̂әlòot khɔ ̌ɔŋ mɔɔtә̂ә
การปฏิเสธการโอเวอรโหลดของมอเตอร (อุณหภูมิไฟฟา)

camnuan khûa mɔɔtә̂ә
จํานวนขัวมอเตอร
khamsàŋ khàpkhlɯ ̂an mɔɔtә̂ә
คําสังขับเคลือนมอเตอร
khɔ ̂ɔ phìtphlâat nai kaan ruam mɔɔtә̂ә
ขอผิดพลาดในการรวมมอเตอร
inthәәféet thәәmítsatә̂ә mɔɔtә̂ә
อินเทอรเฟซเทอรมิสเตอรมอเตอร
moomén rɛɛŋchɯ ̀ai kaan lòot thîi kratham tɔ ̀ɔ kɛɛn mɔɔtә̂ә
โมเมนตแรงเฉ่ือยการโหลดที่กระทําตอแกนมอเตอร
rɛɛŋbìt kaan lòot thîi kratham tɔ ̀ɔ kɛɛn mɔɔtә̂ә
แรงบิดการโหลดทีกระทําตอแกนมอเตอร
khwaamrew mɔɔtә̂ә
ความเร็วมอเตอร
àttraa krasɛ ̌ɛfaifáa mɔɔtә̂ә
อัตรากระแสไฟฟามอเตอร
khâakhoŋthîi mɔɔtә̂ә
คาคงทีมอเตอร
kaan brèek dûai mɛ ̂ɛlèkfaifáa khɔ ̌ɔŋ mɔɔtә̂ә
การเบรคดวยแมเหล็กไฟฟาของมอเตอร
khâa krasɛ ̌ɛfaifáa mɔɔtә̂ә
คากระแสไฟฟามอเตอร
rɛɛŋbìt mɔɔtә̂ә
แรงบิดมอเตอร
kaan thamŋaan thîi mâitɔ ̂ŋ chái mɔɔtә̂ә
การทํางานทีไมตองใชมอเตอร
àttraa lòot mɔɔtә̂ә
อัตราโหลดมอเตอร
nâa plɛɛn mɔɔtә̂ә
หนาแปลนมอเตอร
khâa sa ̌mprasìt khwaamrɔ ́ɔn mɔɔtә̂ә
คาสัมประสิทธิความรอนมอเตอร
sa ̌aifai mɔɔtә̂ә
สายไฟมอเตอร
fai krachâak mɔɔtә̂ә
ไฟกระชากมอเตอร
lɔ ́k mɔɔtә̂ә
ล็อคมอเตอร

モータ駆動指令 motor drive command

モータ組合せ異常 Motor combination error

モータ過負荷遮断 (電子サーマル) motor overload rejection (electronic thermal)

モータ極数 motor pole number

モータ motor

モータ回転数 motor speed

モーション制御 motion control

モーションユニット Motion module

モーションコントローラ Motion controller

モーションコントローラCPU motion controller CPU

モータなし運転 motor-less operation

メンバーシップ関数 membership function

面振れ surface runout

モーション motion

モーションCPU Motion CPU

motor electromagnetic brake

モータ電流値 Motor current value

モータトルク motor torque

118

モータ軸換算負荷トルク load torque to motor shaft

モータ速度 motor speed

モータ定格電流 rated motor current

モータ定数 motor constant

モータ電磁ブレーキ

モータロック motor lock

モータ励磁電流 motor exciting current

モータ負荷率 motor load ratio

モータフランジ方向 motor flange direction

モータホット係数 motor hot coefficient

モータ用リード線 motor lead wire

モータサーミスタインターフェース motor thermistor interface

モータ軸換算負荷慣性モーメント load inertia moment to motor shaft
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日本語 英語 タイ語
ma ̌ailêek krɔ ̀ɔp mɔɔtә̂ә

หมายเลขกรอบมอเตอร
mòot
โหมด
kaan salàp mòot
การสลับโหมด
sawít lɯ ̂ak mòot
สวิตชเลือกโหมด
sawít kaan tâŋkhâa mòot
สวิตชการตังคาโหมด
lòot moomén
โหลดโมเมนต
mɛ ̂ɛphim
แมพิมพ
mɛ ̂ɛphim reesîn
แมพิมพเรซิน
kaan trùatsɔ ̀ɔp dûai sǎaitaa
การตรวจสอบดวยสายตา
khâa pâwma ̌ai
คาเปาหมาย
tua-àksɔ ̌ɔn
ตัวอักษร
chɔ ̂ŋwâaŋ ráwàaŋ sên
ชองวางระหวางเสน
chanít tua-àksɔ ̌ɔn
ชนิดตัวอักษร
khwaamsu ̌uŋ tua-àksɔ ̌ɔn
ความสูงตัวอักษร
khwaamkwâaŋ tua-àksɔ ̌ɔn
ความกวางตัวอักษร
kaan damnәәnkaan moodulâa
การดําเนินการโมดูลา
moodulát́
โมดูลัส
chút tua-àksɔ ̌ɔn
ชุดตัวอักษร
moodem
โมเด็ม
moodun inthәәféet moodem
โมดูลอินเทอรเฟซโมเด็ม
kamlaŋ khaya ̌ai khɔ ̌ɔŋ lùup moodew
กําลังขยายของลูปโมเดล
kaan khûapkhum bɛ ̀ɛp prayúk moodew
การควบคุมแบบประยุกตโมเดล
kaan trùatsɔ ̀ɔp
การตรวจสอบ
raaikaan thîi trùatsɔ ̀ɔp lɛ ́ɛw
รายการทีตรวจสอบแลว
cùt rә̂әmtôn
จุดเริมตน
sa ̌ai nâacɔɔ

สายหนาจอ
cùtma ̌ai plaaithaaŋ
จุดหมายปลายทาง
nai ráwàaŋ kaan damnәәnkaan trùatsɔ ̀ɔp
ในระหวางการดําเนินการตรวจสอบ
ŋɯ ̂ankha ̌i kaan trùatsɔ ̀ɔp
เงือนไขการตรวจสอบ
pâwmàai kaan trùatsɔ ̀ɔp
เปาหมายการตรวจสอบ

文字幅 character width

モジュール化 modularization

モニタ先 monitor destination

モニタ実行中 during monitor execution

モニタ開始 start monitor

モニタケーブル monitor cable

モニタ対象 monitor target

モニタ条件 monitor conditions
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モジュラス modulus

文字列 character string

モデム modem

モデムインタフェースユニット modem interface module

モデル制御ゲイン Model loop gain

モデル適応制御 model adaptive control

モニタ monitor

モニタアイテム monitored item

モータわく番号 motor frame number

モード mode

モード切替 mode switching

モード切換スイッチ mode selection switch

モード設定スイッチ mode setting switch

モーメント荷重 moment load

モールド mold

モールド樹脂 molded resin

目視検査 visual inspection

目標値 target value

文字 character

文字行間 line space

文字種類 character type

文字高 character height

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
khrɯ ̂aŋmɯɯ trùatsɔ ̀ɔp

เคร่ืองมือตรวจสอบ
yùt̀ kaan trùatsɔ ̀ɔp
หยุดการตรวจสอบ
kaan trùatsɔ ̀ɔp khɔ ̂ɔmuun
การตรวจสอบขอมูล
loŋthabian trùatsɔ ̀ɔp khɔ ̂ɔmuun
ลงทะเบียนตรวจสอบขอมูล
loŋthabian kaan trùatsɔ ̀ɔp
ลงทะเบียนการตรวจสอบ
kráap tìttaam kaan trùatsɔ ̀ɔp
กราฟติดตามการตรวจสอบ
bápfә̂ә inphút kaan trùatsɔ ̀ɔp
บัฟเฟอรอินพุทการตรวจสอบ
sadɛɛŋpho ̌n kaan trùatsɔ ̀ɔp
แสดงผลการตรวจสอบ
mòot kaan trùatsɔ ̀ɔp
โหมดการตรวจสอบ
tìttaam kaan trùatsɔ ̀ɔp
ติดตามการตรวจสอบ
kha ̌awdam
ขาวดํา
sìphòk (kree sakew)
16 (เกรยสเกล)
khanàatyàI ai-sii(em-ai-sii)
ขนาดใหญ IC (MIC)
krasɛ ̌ɛfaifáa rûa
กระแสไฟฟารัว
kaan thamhâi khɛ ̌ŋ
การทําใหแข็ง
thamsám
ทําซํา
sǐaha ̌ai
เสียหาย
khwaamla-ìat
ความละเอียด
phûuchái
ผูใช
khûumɯɯ phûuchái
คูมือผูใช
nâacɔɔ thîi phûuchái sâaŋ
หนาจอทีผูใชสราง
kaan salàp phûuchái
การสลับผูใช
phûuchái kamnòt
ผูใชกําหนด
phɯ ́ɯnthîi kaan tâŋkhâa khɔ ̌ɔŋ phûuchái
พืนทีการตังคาของผูใช
phɯ ́ɯnthîi rábòp kaan tâŋkhâa khɔ ̌ɔŋ phûuchái
พืนทีระบบการตังคาของผูใช
naalikaa phûuchái mǎailêek su ̌un
นาฬกิาผูใชหมายเลข 0
thɛ ̀k thîi phûuchái kamnòt
แท็กทีผูใชกําหนด
dâairáp dooi phûuchái
ไดรับโดยผูใช
kaan loŋthabian phûuchái
การลงทะเบียนผูใช
kaan sâaŋkrɔ ̀ɔp kaan loŋthabian phûuchái
การสรางกรอบการลงทะเบียนผูใช

モノリシックIC monolithic IC (MIC)

漏れ電流 leakage current

モノクロ monochrome

モノクロ16階調 16 (grayscale)

モニタモード monitoring mode

モニタリングトレース monitoring trace

モニタ入力バッファ monitor input buffer

モニタ表示 monitor display

モニタ登録 monitor registration

モニタトレースグラフ monitor trace graph

ユーザ自由エリア user setting area

モニタツール monitor tool

モニタ停止 stop monitor

モニタデータ情報 monitor data information

モニタデータ登録 monitor data registration

user-created screen

ユーザ切替え user switching

ユーザ指定 user-specified
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有害物質 injurant

有効画素 effective pixels

ユーザ user

ユーザーズマニュアル user's manual

ユーザ画面

ユーザ登録フレーム作成 user registration frame creation

ユーザ登録 user registration

ユーザ設定システムエリア user setting system area

ユーザタイミングクロックNo.0 user timing clock No.0

ユーザ定義タグ user-defined tag

ユーザ手配品 obtained by user

焼入れ hardening

やり直す redo
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khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́ krɔ ̀ɔp kaan loŋthabian phûuchái

ขอมูลจําเพาะกรอบการลงทะเบียนผูใช
nɯ ́aha ̌a khɔ ̌ɔŋ krɔ ̀ɔp kaan loŋthabian phûuchái
เนือหาของกรอบการลงทะเบียนผูใช
pìt sa ̌mràp phûuchái
ปดสําหรับผูใช
sa ̌amâat chái dâai
สามารถใชได
prookrɛm phûuchái
โปรแกรมผูใช
chɯ ̂ɯ phûuchái
ชือผูใช
trùatsɔ ̀ɔp chɯ ̂ɯ phûuchái
ตรวจสอบชือผูใช
chɔ ̂ŋ sài chɯ ̂ɯ phûuchái
ชองใสชือผูใช
trùatsɔ ̀ɔp kaan sài chɯ ̂ɯ phûuchái
ตรวจสอบการใสชือผูใช
khɔ ̂ɔkhwaam phûuchái
ขอความผูใช
nâacɔɔ khɔ ̂ɔkhwaam phûuchái
หนาจอขอความผูใช
khamnɛ ́nam kìawkàp khɔ ̂ɔkhwaam phûuchái
คําแนะนําเกียวกับขอความผูใช
flɔ ́ppîidít khɔ ̌ɔŋ phûuchái
ฟล็อปปดิสกของผูใช
chûaŋ phûuchái
ชวงผูใช
khamsàŋ kaan banthɯ ́k chûaŋ phûucháí́
คําสังการบันทึกชวงผูใช
kham thii dâairáp càakkaan tâŋkhâa chûaŋ phûuchái
คาทีไดรับจากการตังคาชวงผูใช
yuuthilitîi
ยูทิลิตี
krasɛ ̌ɛfaifáa nìawnam
กระแสไฟฟาเหนียวนํา
kaan sòŋkhɔ ̌ɔŋ
การขนสง
khɔ ̂ɔráwaŋ kìawkàp kaan sòŋkhɔ ̌ɔŋ
ขอควรระวังเกียวกับการขนสง
moodun
โมดูล
moodun phrɔ ́ɔm thamŋaan
โมดูลพรอมทํางาน
ùppakɔɔn kaan khâwthɯ ̌ŋ moodun
อุปกรณการเขาถึงโมดูล
sakruu yɯ ́t fa ̌apìt dâanbon moodun
สกรูยึดฝาปดดานบนโมดูล
chɯ ̂ɯ moodun
ชือโมดูล
àan chɯ ̂ɯ rûn moodun
อานชือรุนโมดูล
moodun/ kaan plìan moodun
โมดูล/การเปลียนโมดูล
chàak yɯ ́t moodun
ฉากยึดโมดูล
ruu yɯ ́t moodun
รูยึดโมดูล
sakruu yɯ ́t moodun
สกรูยึดโมดูล

ユーザレンジ書込み要求 User range write request

ユーザレンジ設定ゲイン値 User range setting gain value

ユニット交換 module/module replacement

ユニット固定(用)金具 module fixing bracket

ユニット形名 module name

ユニット形名読出し module model name read

ユニット固定ネジ module fixing screw

ユニット固定穴 module fixing hole
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ユーティリティ utility

誘導電流 induced current

輸送 transportation

輸送時の注意 cautions regarding transportation

ユニット module

ユニットREADY Module READY

ユニットアクセスデバイス module access device

ユニット上フタ取付けネジ module top cover mounting screw

ユーザ登録フレーム指定 user registration frame specification

ユーザ登録フレーム内容 user registration frame contents

ユーザ非公開 closed to users

ユーザビリティ usability

ユーザプログラム user program

ユーザ名 user name

ユーザ名確認 check user name

ユーザ名入力部 user name entry field

ユーザ名未入力確認 check user name entry

ユーザメッセージ USER MESSAGE

ユーザメッセージ画面 user message screen

ユーザメッセージ命令 User message instruction

ユーザ用フロッピーディスク user floppy disk

ユーザレンジ user range

FA用語辞典
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ruu yɯ ́t moodun

รูยึดโมดูล
sênnɛɛw kaan yɯ ́t moodun
เสนแนวการยึดโมดูล
khɔ ̌ɔ kìaw yɯ ́t moodun
ขอเกียวยึดโมดูล
khɔnnéktә̂ә moodun
คอนเนคเตอรโมดูล
kaan àan rɔ ̂ɔp kaan bamruŋráksa ̌a moodun
การอานรอบการบํารุงรักษาโมดูล
chanít moodun
ชนิดโมดูล
ŋɯ ̂ankha ̌i
เงือนไข
trùatsɔ ̀ɔp moodun
ตรวจสอบโมดูล
raaila-ìat khɔ ̌ɔŋ moodun
รายละเอียดของโมดูล
mummɔɔŋ dâanbon khɔ ̌ɔŋ moodun
มุมมองดานบนของโมดูล
khɔ ̂ɔmuun moodun
ขอมูลโมดูล
sakruu yɯ ́t fa ̌apìt dâannâa moodun
สกรูยึดฝาปดดานหนาโมดูล
meenuu kaan tâŋkhâa moodun
เมนูการตังคาโมดูล
kaan lɯ ̂ak moodun
การเลือกโมดูล
ma ̌ailêek ai/oo rә̂әmtôn khɔ ̌ɔŋ moodun
หมายเลขI/Oเริมตนของโมดูล
mummɔɔŋ dâannâa moodun
มุมมองดานหนาโมดูล
ɛ ́tdre ́et kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ moodun
แอดเดรสการเชือมตอโมดูล
camnuan chɔ ̂ŋwâaŋ thîi sài moodun dâai
จํานวนชองวางทีใสโมดูลได
khaan yɯ ́t moodun
คานยึดโมดูล
moodun/ thәәminɔ ̂n moodun
โมดูล/เทอรมินอลโมดูล
wәәchân thaaŋ théeknìk khɔ ̌ɔŋ moodun
เวอรชันทางเทคนิคของโมดูล
khûatɔ ̀ɔfai liáŋ khɔ ̌ɔŋ moodun
ขัวตอไฟเลียงของโมดูล
chínsùan khɔ ̌ɔŋ nùai càaifai khɔ ̌ɔŋ moodun
ชินสวนของหนวยจายไฟของโมดูล
sakruu yɯ ́t moodun
สกรูยึดโมดูล
ruu yɯ ́t moodun
รูยึดโมดูล
phaaraamitә̂ә moodun
พารามิเตอรโมดูล
camnuan phɛ ̀n woŋcɔɔn khɔ ̌ɔŋ moodun
จํานวนแผนวงจรของโมดูล
àan moodun
อานโมดูล
reelaa riifréet moodun
เวลารีเฟรชโมดูล
kaan chɯ ̂amtɔ ̀ɔ moodun
การเชือมตอโมดูล

ユニット設定メニュー module setting menu

ユニット選択 module selection

ユニット情報 module information

ユニット正面フタ取付けネジ module front cover mounting screw

ユニット詳細情報 Module's Detailed Information/Module's Detailed Information

ユニット上部 module top view

ユニット条件 Condition

ユニット照合 module verify

ユニットサービス間隔読出 reads module service interval

ユニット種別 module type

ユニット取り付けネジ module mounting screw

ユニット固定ネジ穴 module fixing hole

ユニット固定用突起 module fixing projection

ユニット固定用フック module fixing hook

ユニットコネクタ module connector

module technical version

ユニット電源端子 module power supply terminal

ユニット電源部 module power supply part
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ユニット装着アドレス Module mounting address

ユニット装着可能枚数 number of mountable modules

ユニット装着用レバー module mounting lever

ユニット端子 module/module terminal

ユニットテクニカルバージョン

ユニット連結 module connection

ユニットリフレッシュ時間 module refresh time

ユニット取付けネジ穴 module mounting hole

ユニットパラメータ module parameter

ユニット枚数 No. of boards in module

ユニット読出 module read

ユニット先頭I/O No. module start I/O No.

ユニット前面表示 module front view

FA用語辞典
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khɔ ̌ɔ kìaw chɯ ̂amtɔ ̀ɔ moodun

ขอเกี่ยวเช่ือมตอโมดูล
rûn anèekpraso ̌ŋ
รุนอเนกประสงค
khiw-sii-phii-yuu rûn yuuniwәәsɛ ̂n
QCPUรุนยูนิเวอรแซล
kaan chɯ ̂am
การเชือม
khwaamcù, phɯ ́ɯnthîi, thîiwâaŋ
ความจุ, พืนที, ทีวาง
rûupbɛ ̀ɛp
รูปแบบ
rîak
เรียก
namkhâw
นําเขา
àan
อาน
sa ̌aifai kliaw
สายไฟเกลียว
líkkhasìt
ลิขสิทธิ
mâansɛ ̌ɛŋ
มานแสง
pɔ ̂ŋkan kaan khǐan
ปองกันการเขียน
sawít pɔ ̂ŋkan kaan khǐan
สวิตชปองกันการเขียน
tua kɛ ̂ɛkha ̌i laibrarîi
ตัวแกไขไลบรารี
riaŋ thɛ ̌ɛw
เรียงแถว
rábòp ɔɔnlaai
ระบบออนไลน
chanít féet khɔ ̌ɔŋ fai
ชนิดเฟสของไฟ
tua khûapkhum sǎai kaan phalìt
ตัวควบคุมสายการผลิต
khwaamrew sa ̌ai
ความเร็วสาย
khlɯ ̂ɯn rópkuan sǎai
คลืนรบกวนสาย
tua krɔɔŋ khlɯ ̂ɯn rópkuan sǎai
ตัวกรองคลืนรบกวนสาย
trùatsɔ ̀ɔp sa ̌ai
ตรวจสอบสาย
lòot nɛɛw rátsami ̌i
โหลดแนวรัศมี
reedîan
เรเดียน
kaan plɛɛŋ reedîan
การแปลงเรเดียน
tua krɔɔŋ khlɯ ̂ɯn rópkuan wítthayú
ตัวกรองคลืนรบกวนวิทยุ
khiim pàak khěm
คีมปากเข็ม
pùm khamsàŋ
ปุมคําสัง
lɛ ́tdә̂ә
แลดเดอร

ライブラリエディタ library editor

ラインアップ lineup

ラジオノイズフィルタ radio noise filter

ラジオペンチ needle-nose pliers

ラジアン radian

ラジアン変換 radian conversion

ラダー ladder

ラジオボタン radio button
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ラインインタラクティブ方式 online system

ライン型 line type

ラインコントローラ production line controller

ライン速度 line speed

ラインノイズ line noise

ラインノイズフィルタ line noise filter

ラインモニタ line monitor

ラジアル荷重 radial load

ユニット連結用フック module connecting hook

ユニバーサルモデル universal model

ユニバーサルモデルQCPU Universal model QCPU

溶接 welding

容量 capacity, area, space

要領 manners

呼び出し call

読込み import

読み出し read out

より線 stranded wire

ライセンス license

ライトカーテン light curtain

ライトプロテクト write protect

ライトプロテクトスイッチ write protect switch
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phɛ ̌ɛnpha ̌ŋ lɛ ́tdә̂ә

แผนผังแลดเดอร
prookrɛm lɛ ́tdә̂ә
โปรแกรมแลดเดอร
fɯaŋlɔ ́ɔ
เฟองลอ
tòk
ตก
lɛ ́t
แลตช
lɛ ́t riilee
แลตชรีเลย
woŋcɔɔn lɛ ́t
วงจรแลตช
inphút tôoklàp lɛ ́t
อินพุทโตกลับแลตช
sa ̌nyaan inphút tôoklàp lɛ ́t
สัญญาณอินพุทโตกลับแลตช
khâa camnuannáp lɛ ́t
คาจํานวนนับแลตช
ma ̌ailêek khâa camnuannáp lɛ ́t
หมายเลขคาจํานวนนับแลตช
khamsàŋ kaan àan khâa camnuannáp lɛ ́t (ai-sii-phii-ɛɛw-éet-aa-dii nɯ̀ŋ (phii))

คําสั่งการอานคาจํานวนนับแลตช (ICPLSRD1(P))
láaŋ lɛ ́t
ลางแลตช
kaan damnәәnkaan láaŋ lɛ ́t
การดําเนินการลางแลตช
khonthɛ̀k kaan damnәәnkaan sa ̌mrɔɔŋ khɔ ̂ɔmuun lɛ́t thîi thùuktɔ ̂ŋ

คอนแทคการดําเนินการสํารองขอมูลแลตชท่ีถูกตอง
ùppakɔɔn lɛ ́t
อุปกรณแลตช
chûaŋ lɛ ́t
ชวงแลตช
riilee lɛ ́t
รีเลยแลตช
khàtphǐw bɛ ̀ɛp la-ìat
ขัดผิวแบบละเอียด
khântɔɔn kaan thamŋaan bɛ ̀ɛp laabew
ขันตอนการทํางานแบบลาเบล
laabew
ลาเบล
loŋthabian laabew
ลงทะเบียนลาเบล
khɔ ̂ɔmuun kaan plɛɛŋ bɛ ̀ɛp yɔ ́ɔnklàpdâai khɔ ̌ɔŋ kaan tâŋ prookrɛm chalàak

ขอมูลการแปลงแบบยอนกลับไดของการตั้งโปรแกรมฉลาก

prookrɛm laabew
โปรแกรมลาเบล
khɔ̂ɔmuun sǎmràp kaan plìanklàpdâai khɔ̌ɔŋ prookrɛm laabew

ขอมูลสําหรับการเปลี่ยนกลับไดของโปรแกรมลาเบล
andàp
อันดับ
ma ̌ailêek sùm
หมายเลขสุม
sùm
สุม
bápfә̂ә kaan khâwthɯ ̌ŋ bɛ ̀ɛp sùm
บัฟเฟอรการเขาถึงแบบสุม
kaan sɯ ̀ɯsa ̌an dooi cháii bápfә̂ә kaan khâwthɯ ̌ŋ bɛ̀ɛp sùm
การสือสารโดยใชบัฟเฟอรการเขาถึงแบบสุม

ラッチクリア latch clear

ラッチクリア操作 latch clear operation

ラッチカウント値番号 latch count value number

ラッチカウント値読出し命令(ICLTHRD1(P)) latch count value read instruction (ICLTHRD1(P))

ラッチカウンタ入力信号 latch counter input signal

ラッチカウント値 latch count value

ラッチ回路 latch circuit

ラッチカウンタ入力 latch counter input

ラッチ latch

ラッチ リレー latching relay

ラベルプログラム label program

ラダー図 ladder diagram

ラダープログラム ladder program

ラチェット歯車 ratchet wheel

落下 drop

label

ラベル登録 register a label

ラベルプログラミング可逆変換情報 label programming reversible conversion information
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ラッチ範囲 latch range

ラッチリレー latch relay

ラッピング lapping

ラベリング処理 labeling processing

ラベル

ランダムアクセス用バッファによる交信 communication using the random access buffer

ランダムアクセスバッファ random access buffer

ラベルプログラム可逆変換情報 label program reversible conversion information

ランク rank

乱数 random number

ランダム random

ラッチデータバックアップ操作有効接点 Latch data backup operation valid contact

ラッチデバイス latch device

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
kaan khǐan bɛ ̀ɛp sùm

การเขียนแบบสุม
kaan àan bɛ ̀ɛp sùm
อานแบบสุม
duaŋfai, lɔ ̀ɔtfai
ดวงไฟ, หลอดไฟ
lòot thîi pen lɔ ̀ɔtfai
โหลดทีเปนหลอดไฟ
rii-ɛ ́ktә̂ә
รีแอคเตอร
tua khûapkhum wéktә̂ә bɛ ̀ɛp mâitɔ ̂ŋ chái sensә̂ә
ตัวควบคุมเวคเตอรแบบไมตองใชเซ็นเซอร
weelaa ciŋ
เวลาจริง
kaan pràp àttanoomát phrɔ ́ɔm thamŋaan ciŋ
การปรับอัตโนมัติพรอมทํางานจริง
mòot ciŋ
โหมดจริง
thótsɔ ̀ɔp fai rûa
ทดสอบไฟรัว
khonnéktә̂ә nam
คอนเนคเตอรนํา
sawít nam
สวิตชนํา
sa ̌ai nam
สายนํา
weelaa thîi chái
เวลาทีใช
riilee nam
รีเลยนํา
kûu khɯɯn
กูคืน
kaan kûu khɯɯn rә̂әm khɯ ̂n kɔ ̀ɔn
การกูคืนเริมขึนกอน
kaan kûu khɯɯn sètsîn
การกูคืนเสร็จสิน
khɔ ̂ɔmuun camphɔ ́ khɔ ̌ɔŋ kaan rîakkhɯɯn kaan damnәәnkaan sám

ขอมูลจําเพาะของการเรียกคืนการดําเนินการซํา
kaan damnәәnkaan rîakkhɯɯn
การดําเนินการเรียกคืน
prookrɛm sadɛɛŋ raaikaan
โปรแกรมแสดงรายการ
mòot sadɛɛŋ raaikaan
โหมดแสดงรายการ
riisét
รีเซ็ต
riisét satha ̌aná
รีเซ็ตสถานะ
sa ̌nyaan riisét
สัญญาณรีเซต
woŋcɔɔn riisét
วงจรรีเซต
riisét khɔɔi
รีเซ็ตคอยล
mɯ ̂a riisét
เมือรีเซ็ต
riisét sawít
รีเซ็ตสวิตช
riisét kaan thamŋaan
รีเซ็ตการทํางาน

リードリレー lead relay

リストア restore

リセットコイル reset coil

リセット時 at reset

リセット解除信号 reset signal

リセット回路 reset circuit

リセット操作 reset operation

リセットスイッチ reset switch
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リストア開始前 restore start before

リストア完了 restore complete

リストア繰返し実行指定 specification of restoration repeated execution

リストア実行中 restore executing

リストプログラム list program

リストモード list mode

リセット reset

リセット解除状態 reset status

ランダム書込み random write

ランダム読出し random read

ランプ lamp

ランプ負荷 lamp load

リアクトル reactors

リアルセンサレスベクトル制御 Real sensorless vector control

リアルタイム real time

リアルタイムオートチューニング real time auto tuning

リアルモード real mode

リークテスト leak test

リードコネクタ lead connector

リードスイッチ lead switch

リード線 lead wire

リードタイム lead time
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日本語 英語 タイ語
riisét weelaa

รีเซ็ตเวลา
riisét sawít mòot
รีเซ็ตสวิตชโหมด
sêntroŋ nai thaaŋ thrítsadii
เสนตรงในทางทฤษฎี
khɔ ̂ɔmuun tâŋtôn
ขอมูลตังตน
riithәәn
รีเทอรน
pùm riithәәn
ปุมรีเทอรน
líthîam
ลิเธียม
pɔɔrimaan líthîam thîi mii yùu
ปริมาณลิเธียมทีมีอยู
líthîam bɛ ̀ttәәrîi
ลิเธียมแบตเตอรี
kaan rêŋ khwaamrew
การเรงความเร็ว
dâan kaan faŋ
ดานการฟง
kaan kraphɯ ̂am
การกระเพือม
rɛɛŋdanfaifáa kraphɯ ̂am
แรงดันไฟฟากระเพือม
àttraa kraphɯ ̂am
อัตราการกระเพือม
lɔɔŋmài
ลองใหม
camnuan khráŋ kaan lɔɔŋmài
จํานวนครังการลองใหม
kәәn camnuan khráŋ kaan lɔɔŋmài
เกินจํานวนครังการลองใหม
weelaa rɔɔ damnәnkaan lɔɔŋmài
เวลารอดําเนินการลองใหม
camnuan khráŋ kaan damnәnkaan lɔɔŋmài
จํานวนครังการดําเนินการลองใหม
nai ráwàaŋ kaan lɔɔŋmài
ในระหวางการลองใหม
mâidâai damnәnkaan lɔɔŋmài
ไมไดดําเนินการลองใหม
linìa-enkhóotdә̂ә, enkhóotdә̂ә càp kaan khlɯ̂anthîi nɛɛwrâap
ลิเนียรเอ็นโคเดอร, เอ็นโคเดอรจับการเคล่ือนที่แนวราบ
sakew chәәŋsên
สเกลเชิงเสน
kaan náp chәәŋsêntroŋ
การนับเชิงเสนตรง
sәәwoo mɔɔtә̂ә khlɯ ̂anthîi nɛɛwrâap
เซอรโวมอเตอรเคลือนทีแนวราบ
mɔɔtә̂ә sànsathɯan chәәŋsên
มอเตอรสันสะเทือนเชิงเสน
mɔɔtә̂ә dii-sii chәәŋsên
มอเตอร DC เชิงเสน
rɛɛŋdanfaifáa chәәŋsên
แรงดันไฟฟาเชิงเสน
mâidâai kaan sinkhroo chәәŋsên
มอเตอรการซินโครเชิงเสน
mɔɔtә̂ә phán chәәŋsên
มอเตอรพัลสเชิงเสน

リップル電圧 ripple voltage

リップル率 ripple ratio

リッスン側 listening side

リップル ripple

リチウム電池 lithium battery

力行 acceleration

リチウム lithium

リチウム含有量 lithium content

リターン return

リターンキー return key

リニアカウンタ linear counter

リセットタイム reset time

リセットモードスイッチ reset mode switch

理想直線 ideal line

リソースデータ resource data

retry not performed

リニア エンコーダ linear encoder

リニア スケール linear scale
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リトライ回数オーバー retry count excess

リトライ実行待ち時間 retry execution waiting time

リトライ実施回数 retry execution count

リトライ中 during retry

リトライ未実施

リニアパルスモータ linear pulse motor

リニア同期モータ linear synchronous motor

リニアサーボモータ linear servo motor

リニア振動モータ linear vibration motor

リニア直流モータ linear DC motor

リニア電圧 linear voltage

リトライ retry

リトライ回数 number of retries
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日本語 英語 タイ語
mɔɔtә̂ә chәәŋsên

มอเตอรเชิงเสน
mɔɔtә̂ә nìawnam khlɯ ̂anthîi nɛɛwrâap
มอเตอรเหนียวนําเคลือนทีแนวราบ
kaan thamhâi pen chәәŋsên
การทําใหเปนเชิงเสน
khrɯ ̂aŋmɯɯ âpkrèet
เครืองมืออัพเกรด
khûumɯɯ âaŋ-iŋ
คูมืออางอิง
tua yók
ตัวยก
krasɛ ̌ɛfaifáa kraphɯ ̂am
กระแสไฟฟากระเพือม
riifréet
รีเฟรช
woŋrɔ ̂ɔp kaan ráp khɔ ̂ɔmuun riifréet
วงรอบการรับขอมูลรีเฟรช
kaan damnәәnkaan riifréet
การดําเนินการรีเฟรช
riifréet áwphút
รีเฟรชเอาทพุท
kaan pramuanphǒn kaan riifréet
การประมวลผลการรีเฟรช
ùppakɔɔn kaan riifréet
อุปกรณการรีเฟรช
camnuan khɔ ̌ɔŋ cùt riifréet
จํานวนของจุดรีเฟรช
riifréet inphút
รีเฟรชอินพุท
riifréet phaaraamitә̂ә
รีเฟรชพารามิเตอร
mâidâai damnәnkaan riifréet
ไมไดดําเนินการรีเฟรช
riifréet mòot
รีเฟรชโหมด
khamsàŋ kaan riifréet
คําสังการรีเฟรช
camkàt wíthii kaan wátthacàk
จํากัดวิธีการวัฏจักร
sa ̌nyaan limìt
สัญญาณลิมิต
camkàt sa ̌nyaan kaan salàp kaan khûapkhum
จํากัดสัญญาณการสลับการควบคุม
limìt sawít
ลิมิตสวิทช
mòot riimòot
โหมดรีโมต
satha ̌an-nii riimòot ai/oo
สถานีรีโมตI/O
riimòot ai/oo  nétwә̀әk
รีโมตI/Oเน็ตเวอรค
mòot riimòot ai/oo  nétwә̀әk
โหมดรีโมตI/Oเน็ตเวอรค
riimòot ai/oo  nétwә̀әk
รีโมตI/Oเน็ตเวอรค
ùppakɔɔn riimòot ai/oo
อุปกรณรีโมตI/O
yùt chûakhraaw càak ráyáklai
หยุดชัวคราวจากระยะไกล

リフレッシュ入力 refresh input

リフレッシュパラメータ refresh parameters

リモートI/Oネットモード remote I/O network mode

リモートI/Oネットワーク remote I/O network

リモートI/O局 remote I/O station

リモートI/Oネット remote I/O network

リモートPAUSE remote PAUSE

リモートI/Oユニット remote I/O module
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リフレッシュ非実行 refresh not executed

リフレッシュ方式 refresh mode

リフレッシュ命令 refresh instruction

リミットサイクル法 limit cycle method

リミット信号 limit signal

リミット信号制御切換え信号 limit signal control switching signal

リミットスイッチ limit switch

リモート モード remote mode

リニアモータ linear motor

リニア誘導モータ linear inductive motor

リニアライズ linearize

リニューアルツール upgrade tool

リファレンスマニュアル reference manual

リフタ lifter

リプル電流 ripple current

リフレッシュ refresh

リフレッシュ応答データ受信周期 refresh data reception cycle

リフレッシュ実行 refresh execution

リフレッシュ出力 refresh output

リフレッシュ処理 refresh processing

リフレッシュデバイス refresh device

リフレッシュ点数 number of refresh points

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
riisét càak ráyáklai

รีเซ็ตจากระยะไกล
rә̂әm thamŋaan càak ráyáklai
เริมทํางานจากระยะไกล
khɔnthɛ ̀k rә̂әm thamŋaan/yùt chûakhraaw càak ráyáklai
คอนแท็คเริมทํางาน/หยุดชัวคราวจากระยะไกล
rә̂әm thamŋaan/yùt kaan thamŋaan càak ráyáklai
เริมทํางาน/หยุดการทํางานจากระยะไกล
kaan yùt càak ráyáklai
การหยุดจากระยะไกล
satha ̌an-nii ráyáklai
สถานีระยะไกล
satha ̌an-nii ráyáklai phrɔ ́ɔm
สถานีระยะไกลพรอม
cùt satha ̌an-nii ráyáklai
จุดสถานีระยะไกล
ma ̌ailêek satha ̌an-nii riimòot
หมายเลขสถานีรีโมท
riimòot áwphút
รีโมทเอาทพุท
kaan damnәәnkaan ráyáklai
การดําเนินการระยะไกล
khûatɔ ̀ɔ sa ̌nyaan riimòot
ขัวตอสัญญาณรีโมท
khɔ ̂ɔmuun khɔ ̌ɔŋ riimòot thәәminɔ ̂n káat
ขอมูลของรีโมตเทอรมินอลการด
satha ̌an-nii ùppakɔɔn ráyáklai
สถานีอุปกรณระยะไกล
khântɔɔn kaan innichîawlái riimòot diiwái sateechân
ขันตอนการอินิเทียลไลซรีโมทดีไวซสเตชัน
kaan loŋthabian khântɔɔn kaan innichîawlái riimòot diiwái sateechân

การลงทะเบียนข้ันตอนการอินิเทียลไลซรีโมทดีไวซสเตช่ัน

kaan kamnòt kaan loŋthabian khântɔɔn kaan innichîawlái riimòot diiwái sateechân

การกําหนดการลงทะเบียนขั้นตอนการอินิเทียลไลซรีโมทดีไวซสเตชั่น

riimòot ai/oo (aa-ék, aa-waai)
รีโมทI/O(RX,RY)
satha ̌an-nii riimòot inphút áwphút
สถานีรีโมทอินพุทเอาทพุท
riimòot inphút
รีโมทอินพุท
phɯ ́ɯnthîi kaan riifréet riimòot inphút
พืนทีการรีเฟรชรีโมทอินพุท
ùppakɔɔn sa ̌mràp riifréet riimòot inphút
อุปกรณสําหรับรีเฟรชรีโมทอินพุท
mòot phә̂әmtәәm khɔ ̌ɔŋ riimòot nétwә̀әk
โหมดเพิมเติมของรีโมทเน็ตเวอรค
mòot  khɔ ̌ɔŋ riimòot nétwә̀әk
โหมดของรีโมทเน็ตเวอรค
ráhàtphàan ráyáklai
รหัสผานระยะไกล
riimòot páatwә̀әt duu khɔ̂ɔmuun khɔ̌ɔŋ ùppakɔɔn pâwmǎai
รีโมทพาสเวอรดดูขอมูลของอุปกรณเปาหมาย
trùatsɔ ̀ɔp ráhàtphàan ráyáklai
ตรวจสอบรหัสผานระยะไกล
camnuan ráhàtphàan ráyáklai
จํานวนรหัสผานระยะไกล
satha ̌an-nii máatsatә̂ә ráyáklai
สถานีมาสเตอรระยะไกล
moodun ráyáklai
โมดูลระยะไกล

リモートターミナルカード情報 remote terminal card information

リモートデバイス局 remote device station

リモート操作 remote operation

リモートターミナル remote terminal

リモート局番号 remote station number

リモート出力 remote output

リモート局Ready Remote station ready

リモート局点数 Remote station points

リモートSTOP remote STOP

リモート局 remote station

リモートネットモード remote network mode

リモートRESET remote RESET

リモートRUN remote RUN

リモートRUN/PAUSE接点 remote RUN/PAUSE contact

リモートRUN/STOP remote RUN/STOP

remote input refresh area

リモート入力リフレッシュデバイス remote input refresh device

リモートネット追加モード remote network additional mode
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リモートデバイス局イニシャライズ手順登録局指定 Specify station for registering remote device station initialization procedure

リモート入出力(RX,RY) remote I/O (RX, RY)

リモート入出力局 remote input/output station

リモート入力 remote input

リモート入力リフレッシュエリア

リモートユニット remote module

リモートマスタ局 remote master station

リモートパスワード remote password

リモートパスワード対象ユニット情報 remote password target module information

リモートパスワードチェック remote password check

リモートパスワード累積回数 Remote password count

リモートデバイス局イニシャライズ手順 remote device station initialization procedure

リモートデバイス局イニシャライズ手順登録 Register remote device station initialization procedure

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
láaŋ lɛ ́t ráyáklai

ลางแลตชระยะไกล
riisét càak ráyáklai
รีเซ็ตจากระยะไกล
kaan loŋthabian càak ráyáklai
การลงทะเบียนจากระยะไกล
mítә̂ә wát kaan lǎi
มิเตอรวัดการไหล
kaan thótlɔɔŋ phalìt kɔ ̀ɔn kaan phalìt ciŋ
การทดลองผลิตกอนการผลิตจริง
pùm khûapkhum kaan thamŋaan thîichái sɔ ̌ɔŋmɯɯ

ปุมควบคุมการทํางานทีใชสองมือ
ŋaan cháidâai
งานใชได
ruu rabaai
รูระบาย
ùppakɔɔn thîichái nai kaan rabaai
อุปกรณใชในการระบาย
riilee
รีเลย
woŋcɔɔn khàp riilee
วงจรขับรีเลย
faikhàp khɔɔi riilee
ไฟขับคอลยรีเลย
áwphút khɔ ̌ɔŋ riilee (sǎam khûatɔ ̀ɔ)

เอาทพุทของรีเลย(3ขัวตอ)
moodun áwphút riilee
โมดูลเอาทพุทรีเลย
sênkhóoŋ sadɛɛŋ aayú kaan cháiŋaan riilee
เสนโคงแสดงอายุการใชงานรีเลย
phaasa ̌a khrɯ ̂aŋma ̌ai riilee
ภาษาเครืองหมายรีเลย
kaan hûmchanu ̌an riilee
การหุมฉนวนรีเลย
khɔnthɛ ̀k riilee
คอนแท็ครีเลย
áwphút khɔnthɛ ̀k khɔ ̌ɔŋ riilee
เอาทพุทคอนแทคของรีเลย
sɔ ́kke ́t riilee
ซอคเก็ตรีเลย
moodun thәәminɔ ̂n riilee
โมดูลเทอรมินอลรีเลย
sa ̌ai sa ̌mràp chɯ ̂amtɔ ̀ɔ moodun thәәminɔ ̂n riilee
สายสําหรับเชือมตอโมดูลเทอรมินอลรีเลย
woŋcɔɔn riilee loocìk
วงจรรีเลยโลจิก
sadɛɛŋ prawàt
แสดงประวัติ
líŋ
ลิงค
sawít kaan tâŋkhâa ai-dii líŋ
สวิตการตังคา ID ลิงค
woŋcɔɔn náp woŋwɛ ̌ɛn
วงจรนับวงแหวน
khâa tàmsùt khɔ ̌ɔŋ woŋcɔɔn náp woŋwɛ ̌ɛn
คาตําสุดของวงจรนับวงแหวน
kaan khi ̌an khrooŋsâaŋ khâa tàmsùt/su ̌uŋsùt woŋcɔɔn náp woŋwɛ̌ɛn

การเขียนโครงสรางคาต่ําสุด/สูงสุดวงจรนับวงแหวน
khâa su ̌uŋsùt khɔ ̌ɔŋ woŋcɔɔn náp woŋwɛ ̌ɛn
คาสูงสุดของวงจรนับวงแหวน

リレー寿命曲線 relay life curve

リレーシンボル語 relay symbol language

リングカウンタ ring counter

リングカウンタ下限値 ring counter lower limit value

リンク link

リンクID設定スイッチ link ID setting switch

リングカウンタ上限値 ring counter upper limit value

リングカウンタ上下限値書込み命令(ICRNGWR1(P)) Ring counter upper/lower limit value write instruction (ICRNGWR1(P))
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リレー絶縁 relay insulation

リレー接点 relay contact

リレー接点出力 relay contact output

リレーソケット relay socket

リレーターミナルユニット relay terminal module

リレーターミナルユニット接続用ケーブル cable for connecting the relay terminal module

リレー論理回路 relay logic circuit

履歴表示 history display

リモートラッチクリア remote latch clear

リモートリセット remote reset

リモートレジスタ remote register

流量計 flow meter

量産試作 trial production before mass production

両手操作スイッチ two-hand operation switch

良品 conforming article

リリース穴 release hole

リリースツール release tool

リレー relay

リレー駆動回路 relay driver circuit

リレーコイル駆動用電源 relay coil driving power

リレー出力(3点) relay output (3 terminals)

リレー出力ユニット relay output module

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
sakɛɛn líŋ, kaan trùatsɔ ̀ɔp kaan líŋ

สแกนลิงค, การตรวจสอบการลิงค
weelaa kaan sakɛɛn líŋ
เวลาการสแกนลิงค
khamsàŋ sa ̌mràp líŋ
คําสังสําหรับลิงค
líŋ ùppakɔɔn dooi troŋ
ลิงคอุปกรณโดยตรง
líŋ khɔ ̂ɔmuun
ลิงคขอมูล
ùppakɔɔn chái líŋ
อุปกรณใชลิงค
camnuan khɔ ̌ɔŋ cùt líŋ
จํานวนของจุดลิงค
líŋ riilee phísèet
ลิงครีเลยพิเศษ
líŋ kaan loŋthabian phísèet
ลิงคการลงทะเบียนพิเศษ
khɔ ̂ɔmuun kaan càtkaan bápfә̂ә bɛ ̀ɛp woŋwɛ ̌ɛn
ขอมูลการจัดการบัฟเฟอรแบบวงแหวน
phaaraamitә̂ә líŋ
พารามิเตอรลิงค
lamdàp khwaamsa ̌mkhan líŋ
ลําดับความสําคัญลิงค
líŋ moodun
ลิงคโมดูล
riilee phísèet (sǎmràp líŋ)
รีเลยพิเศษ (สําหรับลิงค)
loŋthabian phísèet (sǎmràp líŋ)
ลงทะเบียนพิเศษ (สําหรับลิงค)
riifréet líŋ
รีเฟรชลิงค
weelaa kaan riifréet líŋ
เวลาการรีเฟรชลิงค
khamsàŋ kaan riifréet líŋ
คําสังการรีเฟรชลิงค
riilee líŋ
รีเลยลิงค
loŋthabian líŋ
ลงทะเบียนลิงค
loŋthabian líŋ, phɯ ́ɯnthîi khwaamrew su ̌uŋ
ลงทะเบียนลิงค, พืนทีความเร็วสูง
weelaa kaan damnәәnkaan ruam
เวลาการดําเนินการรวม
ráwtә̂ә
เราเตอร
phaaraamitә̂ә ráwtә̂ә
พารามิเตอรเราเตอร
khɔ ̂ɔmuun ráwtә̂ә
ขอมูลเราเตอร
phaaraamitә̂ә ráwtә̂ә
พารามิเตอรเราเตอร
ruu dairékthɔɔrîi
รูทไดเร็คทอรี
lùup
ลูป
camnuan lùup
จํานวนลูป
ráyákhaya ̌ai tháŋmòt khɔ ̌ɔŋ lùup
ระยะขยายทังหมดของลูป

リンクユニット link module

リンク用特殊リレー special relay (for link)

リンクパラメータ link parameter

リンク優先 link priority

リンク特殊レジスタ link special register

リングバッファ管理情報 ring buffer management information

リンク点数 number of link points

リンク特殊リレー link special relay

リンクデータ link data

リンクデバイス link device

ルーチングパラメータ routing parameter

リンクスキャン link scan

リンクスキャンタイム link scan time

リンク専用命令 link dedicated instruction

リンクダイレクトデバイス link direct device

link register high-speed area

累計稼動時間 total operating time

ルータ router
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リンクリフレッシュタイム link refresh time

リンクリフレッシュ用命令 link refresh instruction

リンクリレー link relay

リンクレジスタ link register

リンクレジスタ高速領域

ループ総延長距離 loop overall distance

ループ回数 loop count

ルーティング情報 routing information

ルーティングパラメータ routing parameter

ルートフォルダ root directory

ループ loop

リンク用特殊レジスタ special register (for link)

リンクリフレッシュ link refresh
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日本語 英語 タイ語
thótsɔ ̀ɔp lùup

ทดสอบลูป
woŋrɔ ̂ɔp klàp
วงรอบกลับ
lee-áw
เลยเอาท
lɔ ̀ɔt fluu-oo-réetsén khûalóp yen
หลอดฟลูโอเรสเซนขัวลบเย็น
kaan lɔ ̀ɔ yen
การหลอเย็น
khooi kratûn
คอยลกระตุน
rii-ɛ ́ktә̂ә sa ̌mràp siirôo féet
รีแอคเตอรสําหรับซีโรเฟส
sa ̌nyaan siirôo phɔ ́i
สัญญาณซีโรพอยท
leeyә̂ә
เลเยอร
weelaa pә̀әt/pìt leesә̂ә
เวลาเปด/ปดเลเซอร
leesә̂ә
เลเซอร
mâatsɛ ̂ɛksɔ ̀ɔt leesә̂ә
มาตรแทรกสอดเลเซอร
sensә̂ә leesә̂ә
เซ็นเซอรเลเซอร
sakɛɛnnә̂ә leesә̂ә
สแกนเนอรเลเซอร
sensә̂ә kaan kamcàt leesә̂ә
เซ็นเซอรการกําจัดเลเซอร
kaan trùatcàp kaan plɔ ̀i leesә̂ә thîi mâimɔ ̀sɔ ̌m
การตรวจจับการปลอยเลเซอรทีไมเหมาะสม
cháttә̂ә leesә̂ә
ชัตเตอรเลเซอร
thәәminɔ ̂n inphút khûapkhum leesә̂ә
เทอรมินอลอินพุทควบคุมเลเซอร
di-òot leesә̂ә
ดิโอดเลเซอร
weelaa kaan yùt leesә̂ә
เวลาการหยุดเลเซอร
kaan plɔ ̀i leesә̂ә
การปลอยเลเซอร
mâatwát phalaŋŋaan leesә̂ә
มาตรวัดพลังงานเลเซอร
tua bɔ ̀ɔk satha ̌a-ná khamtɯan kaan plɔ ̀i leesә̂ә
ตัวบอกสถานะคําเตือนการปลอยเลเซอร
banthɯ ́k
บันทึก
ma ̌ailêek kaan banthɯ ́k
หมายเลขการบันทึก
ma ̌ailêek kaan banthɯ ́k
หมายเลขการบันทึก
loŋthabian
ลงทะเบียน
riisiphîi
รีซิพี
khrɯ ̂aŋma ̌ai loŋthabian
เครืองหมายลงทะเบียน
kaan tɔ ̀ɔpsanɔ ̌ɔŋ mɔɔtә̂ә bɛ ̀ɛp pen khânkhân
การตอบสนองมอเตอรแบบเปนขันๆ

レーザー変位センサ laser displacement sensor

レーザ誤発光検出 improper laser emission detection

レジスタ register

レシピ recipe

レコード数 record number

レコード点数 record number

レスポンシン ステッピングモータ responding stepping motor

レジマーク register mark
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レーザシャッター laser shutter

レーザ制御入力端子 laser control input terminal

レーザダイオード laser diode

レーザ停止タイミング laser stop timing

レーザ発光 laser emission

レーザパワーメータ laser power meter

レーザ放射警告灯 laser emission warning indicator

レコード record

ループテスト loop test

ループバック loop back

レイアウト layout

冷陰極蛍光管 cold cathode fluorescent tube

冷却 cooling

励磁コイル excitation coil

零相リアクトル zero-phase reactor

零点信号 zero-point signal

レイヤ layer

レーザON/OFFタイミング laser on/off timing

レーザー laser

レーザー干渉計 laser interferometer

レーザー光電センサ laser sensor

レーザースキャナ laser scanner
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日本語 英語 タイ語
tɔ ̀ɔpsanɔ ̌ɔŋ

ตอบสนอง
ráhàt kaan tɔ ̀ɔpsanɔ ̌ɔŋ
รหัสการตอบสนอง
tua kɛ ̂ɛ-kha ̌i
ตัวแกไข
sɯ ̀amsapha ̂ap
เสือมสภาพ
sa ̌nyaan rétdîi tìt
สัญญาณเรดดีติด
rádàp
ระดับ
sawít rádàp
สวิตชระดับ
khûapkhum rádàp
ควบคุมระดับ
kee rádàp
เกจระดับ
woŋcɔɔn kaan trùatcàp rádàp
วงจรการตรวจจับระดับ
raaiŋaan
รายงาน
khwaamyaaw
ความยาว
kaan kìawnɯ ̂aŋ
การเกียวเนือง
fa ̌a khrɔ ̂ɔp leen
ฝาครอบเลนส
rɛɛŋdan prakɔ ̀ɔp
แรงดันประกอบ
tɔ ̀ɔ-nɯ ̂aŋ
ตอเนือง
chûaŋ kaan thamŋaan tɔ ̀ɔ-nɯ ̂aŋ
ชวงการทํางานตอเนือง
klɔ ̀ŋ kaan damnәәnkaan tâŋkhâa intәәlɔ ́k
กลองการดําเนินการตังคาอินเตอรล็อค
krasɛ ̌ɛfaifáa rûa
กระแสไฟฟารัว
rûa
รัว
nai rábòp, loo-khɔ ̂n
ในระบบ,โลคอล
satha ̌an-nii nai rábòp,satha ̌an-nii loo-khɔ ̂n
สถานีในระบบ, สถานีโลคอล
moodun chɯ ̂amtɔ ̀ɔ khɔ ̂ɔmuun sathǎan-nii nai rábòp
โมดูลเชือมตอขอมูลสถานีในระบบ
ùppakɔɔn nai rábòp
อุปกรณในระบบ
ùppakɔɔn nai rábòp rә̂әm/sînsùt
อุปกรณในระบบเริม/สินสุด
trùatsɔ ̀ɔp ùppakɔɔn nai rábòp
ตรวจสอบอปุกรณในระบบ
tua-prɛɛ nai rábòp
ตัวแปรในระบบ
tua-chíi nai rábòp
ตัวชีในระบบ
moodun nai rábòp
โมดูลในระบบ
ùppakɔɔn líŋ nai rábòp
อุปกรณลิงคในระบบ

連携 combination

レンズカバー lens cover

レポート report

レングス Length

レベル計 level gauge

レベル検出回路 level detector circuit

レベル スイッチ level switch

レベル 制御 level control

レディON READY ON

レベル level

ローカルデバイス local device

レスポンス response

レスポンスコード response code

レゾルバ resolver

劣化 deteriorate

local

ローカル局 local station

ローカル局用データリンクユニット local station data link module
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連続運転領域 continuous running range

連動設定操作箱 interlock setting operation box

漏洩電流 leakage current

漏電 leak

ローカル

ローカルリンクデバイス local link device

ローカルユニット local module

ローカルデバイス先頭/ 終 Local dev. start/end

ローカルデバイスモニタ Local device monitor

ローカル変数 local variable

ローカルポインタ local pointer

連成圧 compound pressure

連続 continuous

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
riilee líŋ nai rábòp

รีเลยลิงคในระบบ
tua thɔ ̀ɔt ráhàt bɛ ̀ɛp mu ̌n
ตัวถอดรหัสแบบหมุน
khrɯ ̂aŋtàt bɛ ̀ɛp mu ̌n
เครืองตัดแบบหมุน
tua thɔ ̀ɔt ráhàt bɛ ̀ɛp mu ̌n
ตัวถอดรหัสแบบหมุน
khamsàŋ kaan mu ̌n
คําสังการหมุน
mâatwát kaan lòot
มาตรวัดการโหลด
roonlә̂ә
โรลเลอร
kaan mu ̌n
การหมุน
krabuankaan krɔɔŋ
กระบวนการกรอง
kaan banthɯ ́k
การบันทึก
camnuan khɔ ̌ɔŋ sa ̌ai kaan banthɯ ́k
จํานวนของสายการบันทึก
chanít kaan banthɯ ́k
ชนิดการบันทึก
sadɛɛŋ satha ̌aná kaan banthɯ ́k
แสดงสถานะการบันทึก
khɔ ̂ɔmuun kaan banthɯ ́k
ขอมูลการบันทึก
kaan damnәәnkaan banthɯ ́k
การดําเนินการบันทึก
ɔ ̀ɔkcàak rábòp
ออกจากระบบ
khâwsùu rábòp
เขาสูระบบ
kaan càtkaan kaan khâwsùu rábòp
การจัดการการเขาสูระบบ
kaan trùatsɔ ̀ɔp khwaamthùuktɔ ̂ŋ kaan khâwsùu rábòp
การตรวจสอบความถูกตองการเขาสูระบบ
kaan trùatsɔ̀ɔp khwaamthùuktɔ̂ŋ ráhàtphàan kaan khâwsùu rábòp

การตรวจสอบความถูกตองรหัสผานการเขาสูระบบ
chɯ ̂ɯ kaan khâwsùu rábòp, chɯ ̂ɯ lɔ ́k-in
ชือการเขาสูระบบ, ชือล็อคอิน
khɔ ̂ɔmuun phûuchái thîi khâwsùu rábòp
ขอมูลผูใชทีเขาสูระบบ
khwaamsa ̌amâat kaan banthɯ ́k
ความสามารถการบันทึก
khɔ ̂ɔmuun banthɯ ́k
ขอมูลบันทึก
phɛ ̀n kamnò ̀t tamnɛ ̀ŋ
แผนกําหนดตําแหนง
rûup bɛ ̀ɛp sa ̌nyalák
รูปแบบสัญลักษณ
loocìk
โลจิก
kaan salàp loocìk
การสลับโลจิก
phaasa ̌a khrɯ ̂aŋma ̌ai loocìk
ภาษาเครืองหมายโลจิก
salàkkliaw hǔa hòklìam
สลักเกลียวหัวหกเหลียม

ロギング動作 logging action

ログアウト logout

ロジック logic

ロジック切換 logic switching

ロケータプレート locator plate

ロゴマーク logotype

六角穴付きボルト Allen-head bolt

ロジックシンボリック語 logic symbolic language

133

ログイン login

ログイン管理 login management

ログイン認証 login authentication

ログインパスワード認証 login password authentication

ログイン名 log-in name

ログインユーザ情報 login user information

録画容量 recording capacity

ログデータ log data

ローカルリンクリレー local link relay

ロータリーエンコーダ rotary encoder

ロータリーカッター rotary cutter

ロータリエンコーダ rotary encoder

ローテーション命令 rotation instruction

ロードメータ load meter

ローラ roller

ローリング rolling

ろ過 filtration

ロギング logging

ロギング行数 Number of logging lines

ロギング種別 logging type

ロギング状態表示 logging status display

ロギングデータ logging data

FA用語辞典
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日本語 英語 タイ語
wɛ ̌ɛn sakruu hòklìam

แหวนสกรูหกเหล่ียม
lɔ ́k
ล็อค
lɔ ́k/plòt lɔ ́k
ล็อค/ปลดล็อค
sa ̌nyaan plòt lɔ ́k
สัญญาณปลดล็อค
sawít pɔ ̂ŋkan phrɔ ́ɔm dûai intәәlɔ ́k
สวิตชปองกันพรอมดวยอินเตอรล็อค
satha ̌a-ná kaan lɔ ́k
สถานะการล็อค
sa ̌nyaan satha ̌a-ná kaan lɔ ́k
สัญญาณสถานะการล็อค
kaan pramuanphǒn kaan lɔ ́k
การประมวลผลการล็อค
sakruu kha ̌nnɛ ̂n
สกรูขันแนน
kaan lɔ ́k
การล็อค
lɔ ́t, chút
ล็อต, ชุด
roobɔ ̀t
โรบอท
sii-phii-yuu roobɔ ̀t
CPU โรบอท
tua khûapkhum roobɔ ̀t
ตัวควบคุมโรบอท
ŋaan
งาน
pâwma ̌ai kamlaŋ khlɯ ̂anthîi
เปาหมายกําลังเคลือนที
ráyáhàaŋ ráwàaŋ chínŋaan
ระยะหางระหวางชินงาน
camnuan chínŋaan
จํานวนชินงาน
phɯ ́ɯnthîi thamŋaan
พืนทีทํางาน
khɔ ̂ɔmuun rábòp ùppakɔɔn thamŋaan
ขอมูลระบบอปุกรณทํางาน
krabuankaan thamŋaan
กระบวนการทํางาน
wә̀t, kham
เวิรด, คํา
kaan khâwthɯ ̌ŋ wә̀t
การเขาถึงเวิรด
nùai khɔ ̌ɔŋ wә̀t
หนวยของเวิรด
khɔ ̂ɔmuun wә̀t
ขอมูลเวิรด
wә̀t diiwái
เวิรดดีไวส
khamtɯan
คําเตือน
khóot tɯan
โคดเตือน
kaan kә̀әtkhɯ ̂n khɔ ̌ɔŋ khamtɯan
การเกิดขึนของคําเตือน
thɛ ̀ɛpkwâaŋ
แถบกวาง

ロボットCPU Robot CPU

ロボットコントローラ robot controller

ロット lot

ロボット robot

ロックタイトネジ lock-tight screw

ロック中 locking

ロック状態信号 locking status signal

ロック処理 lock processing

ロック機構付ドアスイッチ guard switch with an interlock

ロック状態 locked state

ワード単位 in units of words

六角ナット hexagonal nut

ロック lock

ロック/ロック解除 lock/release lock

ロック解除信号 locking release signal

work flow

ワード word

ワードアクセス word access
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ワーク間隔 workpiece interval

ワーク数 workpiece count

ワークスペース workspace

ワークデバイスシステム情報 work device system information

ワークフロー

ワイドバー wide bar

ワーニング発生 warning occurrence

ワードデータ word data

ワードデバイス word device

ワーニング warning

ワーニングコード warning code

ワーク work

ワーク移動時 moving target

FA用語辞典

 ろ
 │

わ



日本語 英語 タイ語
tua pàt

ตัวปด
siiw tua pàt
ซีลตัวปด
pho ̌n càak kaan pàt
ผลจากการปด
sa ̌aifai
สายไฟ
waaikáat
ไวลดการด
wàt, phalaŋfaifáa, dàpbә̂nyuu
วัตต, พลังไฟฟา, W
wàt mítә̂ә, mítә̂ә wát phalaŋŋaan faifáa
วัตตมิเตอร, มิเตอรวัดพลังงานไฟฟา
kaan su ̌unsǐa khɔ ̌ɔŋ wàt
การสูญเสียของวัตต
kaan mɔ ̂ɔpma ̌ai
การมอบหมาย
rópkuan
รบกวน
khamsàŋ kaan sɛ ̂ɛk
คําสังการแทรก
sɛ ̂ɛk prookrɛm
แทรกโปรแกรม
raaikaan trùatsɔ ̀ɔp prookrɛm thîi thùuk rópkuan
รายการตรวจสอบโปรแกรมทีถูกรบกวน
moodun thîi thùuk rópkuan
โมดูลทีถูกรบกวน
mɔ ̂ɔpma ̌ai
มอบหมาย
khráŋdiaw
ครังเดียว
áwphút khráŋdiaw
เอาทพุทครังเดียว
áwphút kaan càpweelaa khráŋdiaw
เอาทพุทการจับเวลาครังเดียว
sa ̌mphàt khráŋdiaw
สัมผัสครังเดียว
khɔnnéktә̂ә sa ̌mphàt khráŋdiaw
คอนเนคเตอรสัมผัสครังเดียว
pùm pràp dûai kaan sǎmphàt khráŋdiaw
ปุมปรับดวยการสัมผัสครังเดียว
kaan yɯ ́t dûai kaan sǎmphàt khráŋdiaw
การยึดดวยการสัมผัสครังเดียว

割付け assign

ワンショット one shot
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ワンショット出力 one-shot output

ワンショットタイマ出力 one-shot timer output

ワンタッチ one touch

ワンタッチコネクタ one-touch connector

ワンタッチ調整ボタン one-touch adjustment button

ワンタッチ取付け one-touch mounting

ワイパー wiper

ワイパーシール wiper seal

ワイピング効果 wiping effect

ワイヤー wire

ワイルドカード wild card

ワット W

ワットメーター wattmeter

ワットロス watt loss

割当て assignment

割込み interrupt

割込み指令 insert command

割込みプログラム insert program

割込みプログラム一覧モニタ interrupt program monitor list

割込みユニット interrupt module
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