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ENGLISH THAI 

A  

absolute alcohol แอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ 

absolute temperature scale อตัราอุณหภูมิสมับูรณ์ 

absolute zero ศูนยส์มับูรณ์ 

absorbency การอุม้นํ้ า 

absorption การดูดซึม 

absorption coefficient ค่าสมัประสิทธ์ิการดูดซึม 

absorption plant พืชดูดซึม 

absorption tube หลอดดูดซึม 

accelerated filtration การกรองแบบเร่ง 

acceleration agent สารเร่ง 

accelerator ตวัเร่ง 

accelerometer เคร่ืองวดัความเร่ง 

acceptor ตวัรับ 

accuracy ความถูกตอ้ง 

acetaldehyde อะซีทาลดีไฮด ์

acetone อะซิโตน 

acetylene อะเซทิลีน 

acetylene series ชุดอะเซทิลีน 

acid กรด 

acidic เป็นกรด 

acid anhydride อาเซติค แอนไฮไดรด ์

acid-base indicator ตวับ่งช้ีกรด-เบส 

acid-base neutralization การทาํใหก้รด-เบสเป็นกลาง 

acid-base titration การไทเทรตกรด-เบส 

acid radical อนุมูลกรด 

acid rain ฝนกรด 

acid salt เกลือกรด 

acid treating การบาํบดักรด 

acidic titrant ไทเทรตเป็นกรด 

acidification การทาํใหเ้ป็นกรด 

acidimeter or acidometer เคร่ืองวดักรดหรือเคร่ืองวดัปริมาณกรด 

acidity ความเป็นกรด 

action การกระทาํ 
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ENGLISH THAI 
actinide series อนุกรมแอกทิไนด ์

actinium แอกทิเนียม 

activated complex ความซบัซอ้นท่ีถูกกระตุน้ 

activated support การสนบัสนุนท่ีไดรั้บการกระตุน้ 

activated water นํ้าท่ีผา่นการกระตุน้ 

activation การกระตุน้ 

activation energy พลงังานการกระตุน้ 

activator ตวักระตุน้ 

active centers ศูนยก์ลางท่ีมีพลงังาน 

activity กิจกรรม 

activity series ชุดกิจกรรม 

addition agent สารการเพ่ิม 

addition polymer โพลิเมอร์การเพ่ิม 

adhesive กาว 

adiabatic calorimeter เคร่ืองหาค่าพลงังานแบบแอเดียแบติก 

adiabatic flame temperature อุณหภูมิเปลวไฟแอเดียแบติก 

adsorb ดูดซึม 

adsorbent ตวัดูดซบั 

adsorption การดูดซบั 

adsorption isobar ไอโซบาร์ของการดูดซบั 

adsorption isotherm ไอโซเทอมของการดูดซบั 

agent สาร 

air pressure แรงดนัอากาศ 

alcohol แอลกอฮอล ์

aldehyde แอลดีไฮด ์

alicyclic hydrocarbons อะลิไซคลิกไฮโดรคาร์บอน 

aliphatic hydrocarbons อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน 

alkalescency สภาพด่างอ่อน 

alkali แอลคาไล 

alkali metal โลหะแอลคาไล 

alkane แอลเคน 

alkane derivative สารท่ีพฒันามาจากอลัเคน 

alkaline เป็นด่าง 

alkaline earth metals โลหะแอลคาไลนเ์อิร์ท 
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ENGLISH THAI 
alkene แอลคีน 

alkyl group หมู่แอลคิล 

alkyne แอลไคน ์

allotrope แอลโลโทรป 

allotropy แอลโลโทรปี 

alloy โลหะผสม 

alpha emission การปล่อยแอลฟา 

alpha particle อนุภาคแอลฟา 

alternating current กระแสสลบั 

alum สารสม้ 

alumina อลูมินา 

aluminate อลูมิเนท 

aluminum อลูมิเนียม 

amalgam อะมอลกมั 

amino acid กรดอะมิโน 

ammonia แอมโมเนีย 

ammonia liquor เหลา้แอมโมเนีย 

ammonification การทาํใหเ้ป็นแอมโมเนีย 

ammonium แอมโมเนียม 

ampere meter แอมป์มิเตอร์ 

amphiprotic แอมฟิโปรติก 

amphoteric แอมโฟเทริก 

amphoterism แอมโฟเทริซึม 

analysis การวเิคราะห์ 

analytical balance ความสมดุลเชิงวเิคราะห์ 

analytical chemistry เคมีเชิงวเิคราะห์ 

analytical reagent ตวัทาํปฏิกิริยาเชิงวเิคราะห์ 

angle มุม 

angstrom องัสตรอม 

anhydride แอนไฮไดรด ์

anhydrous แอนไฮโดรส 

anion แอนไอออน 

anode ขั้วบวก 

antacid ยาแกท้อ้งเฟ้อ 
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antienzyme แอนตีเอนไซม ์

antichlor แอนตีโคลร์ 

antifebrin แอนตีเฟบริน 

antifoaming agent สารป้องกนัการก่อโฟม 

antifreeze ยากนันํ้ าแขง็ 

antimatter ปฏิสสาร 

antimony พลวง 

antioxidant สารตา้นอนุมูลอิสระ 

antiseptic ยาฆ่าเช้ือโรค 

aqua นํ้า 

aqueous ประกอบดว้ยนํ้ า 

argon อาร์กอน 

aromatic ท่ีมีกล่ินหอม 

arsenic สารหนู 

arsenic trioxide อาร์เซนิกไตรออกไซด ์

arsenical ของสารหนู 

arsenide อาร์เซไนด ์

artificial radioactivity กมัมนัตภาพรังสีเทียม 

assistant ผูช่้วย 

association การเช่ือมโยง 

atmosphere บรรยากาศ 

atmospheric pressure ความกดอากาศ 

atom อะตอม 

atomic absorption spectrometry การดูดกลืนแสงอะตอม 

atomic bond พนัธะเคมี 

atomic mass มวลอะตอม 

atomic mass unit หน่วยมวลอะตอม 

atomic pile ปฏิกร 

atomic radius รัศมีอะตอม 

atomic weight นํ้าหนกัอะตอม 

attraction การดึงดูด 

Avogadro’s constant จาํนวนคงท่ีของอะโวกาโดร 

azeotropic อะเซโอโทรปิก 
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B  

baking powder ผงฟ ู

baking soda เบก้ิงโซดา 

balance ความสมดุล 

balanced equation สมการสมดุล 

barium บาเรียม 

barium carbonate บาเรียมคาร์โบเนต 

barium chloride บาเรียมคลอไรด ์

barium nitrate บาเรียมไนเตรต 

barium sulfate บาเรียมซลัเฟต 

barometer บารอมิเตอร์ 

barometric pressure ความกดอากาศ 

base เบส 

basic anhydride เบซิกแอนไฮไดรด ์

battery แบตเตอร่ี 

bauxite บอกไซต ์

beaker บีกเกอร์ 

beneficiation การปรับปรุงดว้ยวธีิทางเคมี 

Benz-aldehyde เบนซ์-อลัดีไฮด ์

benzene ring แหวนเบนซิน 

benzene series ชุดเบนซิน 

benzene sulfonic acid กรดซลัโฟเบนซิน 

benzenoid เบนเซนอยด ์

Benzedrine เบนเซดรีน 

benzoic acid กรดเบนโซ 

benzyl alcohol เบนซิลแอลกอฮอล ์

berkelium เบอร์เคเลียม 

beryllium เบริลเลียม 

beta particle อนุภาคเบตา 

binary compound สารประกอบฐานสอง 

binder เคร่ืองยดึ 

binding energy พลงังานยดึเหน่ียว 

biochemical ท่ีเก่ียวกบัชีวเคมี 

bismuth บิสมทั 

bleach ฟอกสี 
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blowing agent สารเป่า 

boiler scale อตัราเคร่ืองตม้ 

boiling   การเดือด 

boiling point elevation การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิจุดเดือด 

bond พนัธะ 

bond angle มุมพนัธะ 

bond energy พลงังานพนัธะ 

bonding การสร้างพนัธะ 

borax บอแรกซ์ 

boric acid กรดบอริก 

boron บอรอน 

boron carbide บอรอนคาร์ไบด ์

boron hydride บอรอนไฮไดรด ์

boron nitride บอรอนไนไตรด 

boron silicate บอรอนซิลิเคต 

bottle ขวด 

Boyle’s law กฎของบอยล ์

brake fluid นํ้ายาเบรก 

branch-chain โซ่ก่ิง 

brass ทองเหลือง 

brazing ท่ีทาํดว้ยทองเหลือง 

breeder reactor เคร่ืองปฏิกรณ์พนัธ์ุ 

bright-line spectrum สเปกตรัมเสน้สวา่ง 

brine นํ้าเกลือ 

bromine โบรมีน 

bronze ทองสมัฤทธ์ิ 

buffer บฟัเฟอร์ 

Bunsen burner ตะเกียงบนัเซน 

burette บิวเรตต ์

burning การเผาไหม ้

butane บิวเทน 

butylene บูทิลีน 

butyl บูทิล 

butyl alcohol บูทิล แอลกอฮอล ์

butyric acid กรดบิวทิริก 
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C 
 

cadmium แคดเมียม 

calcination การเผาใหเ้ป็นผง 

calcite แคลไซต ์

calcium แคลเซียม 

calcium carbide แคลเซียมคาร์ไบด ์

calcium carbonate แคลเซียมคาร์โบเนต 

calcium chloride แคลเซียมคลอไรด ์

calcium hydroxide แคลเซียมไฮดรอกไซด ์

calcium hypochlorite แคลเซียมไฮโปคลอไรต ์

calcium oxide แคลเซียมออกไซด ์

calcium phosphate แคลเซียมฟอสเฟต 

calcium sulfate แคลเซียมซลัเฟต 

californium แคลิฟอร์เนียม 

calomel แคโลเมล 

calorie แคลอรี 

calorimeter แคลอริมิเตอร์ 

camphor การบูร 

capacity ความจุ 

carbide คาร์ไบด ์

carbocyclic คาร์โบไซคลิก 

carbohydrate คาร์โบไฮเดรต 

carbonic acid กรดคาร์บอนิก 

carbon คาร์บอน 

carbon black เขม่าดาํ 

carbon cycle วฏัจกัรคาร์บอน 

carbon dioxide คาร์บอนไดออกไซด ์

carbon disulfide คาร์บอนไดซลัไฟด ์

carbon monoxide คาร์บอนมอนออกไซด ์

carbon tetrachloride คาร์บอนเตตราคลอไรด ์

carbonate คาร์โบเนต 

carbonic acid กรดคาร์บอนิก 

carboxyl คาร์บอกซิล 

carboxylic acid กรดคาร์บอกซิล 

carburation การผสมกบัคาร์บอน 
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carcinogen สารก่อมะเร็ง 

carrier พาหะ 

catalyst ตวัเร่ง 

catenate ห่วงลูกโซ่ 

cathode แคโทด 

cell เซลล ์

Celsius scale ระบบวดัเป็นเซลเซียส 

centigrade เซนติเกรด 

centimeter เซนติเมตร 

centrifugation การป่ันเหวีย่ง 

centrifuge ป่ันเหวีย่ง 

cerium ซีเรียม 

cesium ซีเซียม 

chain ห่วงโซ่ 

chain reaction ปฏิกิริยาห่วงโซ่ 

change การเปล่ียน 

chelate คีเลต 

chemical bond พนัธะทางเคมี 

chemical equation สมการทางเคมี 

chemical equilibrium ดุลยภาพทางเคมี 

chemical property คุณสมบติัทางเคมี 

chemical reaction ปฏิกิริยาทางเคมี 

chemisorption การซึมซบัทางเคมี 

chemistry คุณสมบติัทางเคมี 

chlorate คลอเรต 

chloride คลอไรด ์

chlorine คลอรีน 

chlorine dioxide คลอรีนไดออกไซด ์

chlorite คลอไรต ์

chloroform คลอโรฟอร์ม 

chlorohydrin คลอโรไฮดรีน 

chromatography โครมาโทกราฟี 

chrome green โครเมียมสีเขียว 

chromic acid กรดโครเมียม 

chromium โครเมียม 
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chromium sulfate โครเมียมซลัเฟต 

circuit วงจร 

citric acid กรดซิทริก 

clamp ท่ีหนีบ 

classical mechanics กลศาสตร์คลาสสิก 

clay ดินเหนียว 

cobalt โคบอลท ์

coefficients ค่าสมัประสิทธ์ิ 

colligative properties คุณสมบติัผกูติดกนั 

collision การชน 

colloid chemistry คุณสมบติัทางเคมีของคอลลอยด ์

colorant สารสี 

colorimeter เคร่ืองเปรียบเทียบสี 

columbium โคลมัเบียม 

combination การรวม 

combined gas laws กฎรวมแก๊ส 

combustion สนัดาป 

common ion effect ผลกระทบไอออนร่วม 

complex ซบัซอ้น 

complex ion ไอออนซบัซอ้น 

component องคป์ระกอบ 

composite คอมโพสิต 

composition การจดัวางองคป์ระกอบ 

compound สารประกอบ 

compressed gas แก๊สอดั 

concentrated solution สารละลายเขม้ขน้ 

concentration ความเขม้ขน้ 

conceptual definition คาํจาํกดัความเชิงแนวคิด 

condensation การควบแน่น 

condensation polymer โพลิเมอร์ควบแน่น 

condensation reaction ปฏิกิริยาการควบแน่น 

conduction การนาํ 

conductivity ความสามารถในการนาํ 

conductor ตวันาํพา 

configuration การกาํหนดค่า 
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configurational formula สูตรการกาํหนดค่า 

conformation โครงสร้าง 

Congo red สีแดงคองโก 

conjugate pair ผนัคู ่

conservation การรักษา 

conservation of charge การรักษาประจุ 

constant คงท่ี 

constant composition law กฎการจดัวางองคป์ระกอบคงท่ี 

constituent ส่วนประกอบ 

container ภาชนะบรรจุ 

contaminant สารปนเป้ือน 

continuous spectrum สเปกตรัมต่อเน่ือง 

controlled equipment อุปกรณ์ท่ีถูกควบคุม 

conversion factor ปัจจยัการแปลง 

coordinate covalent bond พนัธะโคออร์ดิเนตโควาเลน 

copolymer โคโพลิเมอร์ 

copper ทองแดง 

cork ไมก๊้อก 

corrosion การกดักร่อน 

covalence โคเวเลนซ์ 

covalent bond พนัธะโควาเลน 

covalent molecule โมเลกลุโควาเลน 

cover คลุม 

cracking การแตกแยก 

cresol ครีซอล 

critical mass มวลวกิฤต 

critical point จุดวกิฤติ 

critical pressure แรงดนัวกิฤต 

critical temperature อุณหภูมิวกิฤติ 

crucible เบา้หลอมโลหะ 

crystal ผลึก 

crystallization การตกผลึก 

cubic centimeter ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

curium คูเรียม 

current กระแส 
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curve เสน้โคง้ 

cyanogen ไซยานอเจน 

cyclic compound สารประกอบเป็นวงกลม 

cycloalkane ไซโคลอลัเคน 

cyclohexane ไซโคลเฮกเซน 

cyclotron ไซโคลทรอน 

D  

data ขอ้มูล 

decay rate อตัราการผ ุ

decomposition การยอ่ยสลาย 

decrepitude ความอ่อนเปล้ีย 

definition การนิยาม 

dehydrating การสูญเสียนํ้ า 

dehydration การสูญเสียนํ้ า 

dehydrogenation ดีไฮโดรจีเนชนั 

deionized water นํ้าปราศจากไอออน 

deliquescence การทาํใหว้ตัถุกลายเป็นของเหลว 

delivery tube ท่อส่ง 

denatured alcohol แอลกอฮอลแ์ปลงสภาพ 

density ความหนาแน่น 

depression รอยเวา้ลง 

derivative สารท่ีพฒันามาจาก 

destructive distillation การกลัน่ทาํลาย 

detergent สารซกัฟอก 

deuterium ดิวทีเรียม 

deuteron ดิวทีรอน 

developing agent สารขยาย 

dextrorotary การบิตระนาบแสงตามเขม็นาฬิกา 

dialysis กระบวนการกรองของเสีย 

diamond เพชร 

diatomic gas แก๊สไดอะตอม 

diborane ไดโบเรน 

dicarboxylic acid กรดไดคาร์บอกซิล 

diffusion การแพร่กระจาย 

dihydroxy alcohol แอลกอฮอลไ์ดไฮดรอกซี 



CHEMISTRY GLOSSARY - HIGH SCHOOL LEVEL 
 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                             12 
 

diluent เจือจาง 

dilute solution สารละลายเจือจาง 

dimethyl  ไดเมธิล  

dinitrobenzene ไดไนโทรเบนซิน 

di-olefin ได-โอเลฟิน 

dioxide ไดออกไซด ์

dipole ไดโพล 

direct combustion การเผาไหมโ้ดยตรง 

direct combustion reaction ปฏิกิริยาการเผาไหมโ้ดยตรง 

direct current กระแสตรง 

displacement การกระจดั 

disproportionation การไม่สมส่วน 

dissociation การแยกตวัออก 

distillate สารสกดั 

distillation การกลัน่ 

dolomite โดโลไมท ์

donor ผูบ้ริจาค 

dope สารก่อใหเ้กิดอาการง่วงหลบั 

dot diagram แผนภาพเป็นจุด 

double bond พนัธะคู ่

double pan balance เคร่ืองชัง่แบบมีจานชัง่คู ่

double replacement การแทนท่ีคู ่

ductility ความอ่อน 

dynamic equilibrium ดุลยภาพพลวตั 

dysprosium ดิสโพรเซียม 

E  

effective collision การชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

effervescence การเป็นฟอง 

efflorescence ข้ีเกลือปูน 

einsteinium ไอน์สไตเนียม 

electric current กระแสไฟฟ้า 

electrical conductivity ความสามารถในการนาํไฟฟ้า 

electrochemical เก่ียวกบัเคมีไฟฟ้า 

electrochemical cell เซลลเ์คมีไฟฟ้า 

electrochemistry เคมีไฟฟ้า 
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electrode ขั้วไฟฟ้า 

electrode position ตาํแหน่งขั้วไฟฟ้า 

electrolysis การแยกสารเคมีดว้ยกระแสไฟฟ้า 

electrolyte อิเลก็ทรอไลท ์

electrolytic conduction การนาํไฟฟ้า 

electrolyze แยกวตัถุเหลวดว้ยกระแสไฟฟ้า 

electromotive force แรงดนัไฟฟ้า 

electromotive series ชุดแรงดนัไฟฟ้า 

electron อิเลก็ตรอน 

electron configuration การกาํหนดค่าอิเลก็ตรอน 

electronegative ท่ีประกอบดว้ยประจุไฟฟ้าลบ 

electronegativity การประกอบดว้ยประจุไฟฟ้าลบ 

electropositive ท่ีประกอบดว้ยประจุไฟฟ้าบวก 

electrostatic force แรงไฟฟ้าสถิต 

electrovalence อีเลคโทรเวเลน็ซ์ 

electrovalent bonding การสร้างพนัธะอีเลคโทรเวเลน็ท ์

element องคป์ระกอบ 

elevation การยกระดบั 

empirical formula สูตรเชิงประจกัษ ์

emulsion อีมลัชนั 

endothermic reaction ปฏิกิริยาดูดความร้อน 

endpoint จุดส้ินสุด 

energy level ระดบัพลงังาน 

enthalpy เอนทลัปี 

enzyme เอนไซม ์

epoxy resin เรซินสงัเคราะห์ 

equation สมการ 

equilibrium ดุลยภาพ 

equilibrium constant ค่าคงท่ีดุลยภาพ 

equipment อุปกรณ์ 

equivalent เทียบเท่า 

equivalent masses มวลเทียบเท่า 

erbium เออร์เบียม 

Erlenmeyer Flask ขวดเออร์เลนเมเยอร์ 

ester เอสเตอร์ 
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esterification เอสเทอริฟิเคชนั 

ethane อีเธน 

ethanol อีธานอล 

ethanolamine อีธานอลามีน 

ether อีเธอร์ 

ethyl อีธิล 

ethyl acetate อีธิลอะซิเทท 

ethyl alcohol อีธิลแอลกอฮอล ์

ethyl ether อีธิลอีเธอร์ 

ethylamine อีธิลามีน 

ethyl benzene อีธิลเบนซิน 

ethylene อีธิลีน 

ethylene bromide อีธิลีนบรอไมด ์

ethylene dichloride อีธิลีนไดคลอไรด ์

ethylene glycol อีธิลีนไกลโคล 

europium ยโูรเปียม 

eutectic เก่ียวกบัโลหะผสม 

evaporation การระเหย 

excited state สถาพถูกกระตุน้ 

exothermic คายความร้อน 

experiment การทดลอง 

explosive  ระเบิด  

expression การแสดงออก 

extensive properties คุณสมบติัครอบคลุม 

external circuit วงจรภายนอก 

extinguishing agent สารทาํลาย 

extraction การสกดั 

F  

factice แฟกทิซ 

family ครอบครัว 

fat ไขมนั 

fatty acid กรดไขมนั 

fatty alcohol แอลกอฮอลไ์ขมนั 

feedstock วตัถุดิบ 

fermentation การหมกั 
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fermentation tube หลอดหมกั 

fermium เฟอร์เมียม 

ferric เฟอร์ริก 

ferroalloy โลหะผสมเหลก็ 

ferrous ธาตุเหลก็ 

fiber เสน้ใย 

file แฟ้ม 

filler สารเติมเตม็ 

filtrate กรอง 

filtration การกรอง 

fission การแยก 

fission reactor เคร่ืองปฏิกรณ์สาํหรับแยก 

fixed คงท่ี 

flame เปลวไฟ 

flammable material วตัถุไวไฟ 

Florence flask ขวดฟลอเรนซ์ 

flow diagram แผนภูมิการไหล 

fluoride ฟลูโอไรด ์

fluorocarbon ฟลูโอไรคาร์บอน 

fluorspar ฟลูโอไรสปาร์ 

flux การไหล 

force กาํลงั 

forceps Florence flask ขวดฟลอเรนซ์ท่ีมีคีมจบั 

forensic chemistry การตรวจทางเคมี 

formaldehyde รูปแบบอลัดีไฮด ์

formation การสร้าง 

formic acid กรดฟอร์มิก 

formula สูตร 

fossil ฟอสซิล 

fractional distillation การกลัน่บางส่วน 

francium  แฟรนเซียม 

free energy พลงังานอิสระ 

free radical อนุมูลอิสระ 

freezing แช่แขง็ 

freezing point จุดเยอืกแขง็ 
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freezing point depression การลดลงของจุดเยอืกแขง็ 

frequency ความถ่ี 

fuel เช้ือเพลิง 

functional group กลุ่มหนา้ท่ี 

fundamental particle อนุภาคพ้ืนฐาน 

funnel กรวย 

fuse หลอม 

fused salt เกลือละลาย 

fusible alloy โลหะผสมท่ีหลอมได ้

fusion การหลอม 

fusion reactor เคร่ืองปฏิกรณ์การหลอม 

G  
gadolinium แกโดลิเนียม 

gallium แกลเลียม 

gallium arsenide แกลเลียมอาร์เซไนด ์

galvanizing การชุบสงักะสี 

gamma rays รังสีแกมมา 

garnet โกเมน 

gas แก๊ส 

gasification การเปล่ียนเป็นแก๊ส 

gas phase ระยะแก๊ส 

glycerol กลีเซอรอล 

glycol ไกลโคล 

goggles แวน่ตา 

gold ทอง 

graduated beaker ถว้ยบีกเกอร์แบ่งระดบั 

graduated cylinder กระบอกตวงแบ่งระดบั 

graduated pipette ปิเปตแบ่งระดบั 

graphite กราไฟท ์

gram กรัม 

gram atomic mass มวลอะตอมเป็นกรัม 

gram equivalent mass มวลเทียบเท่าเป็นกรัม 

gram molecular mass มวลโมเลกลุเป็นกรัม 

gram molecular volume ปริมาณโมเลกลุเป็นกรัม 

gravimetric analysis การวเิคราะห์ความหนาแน่น 
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gravity แรงโนม้ถ่วง 

grease จาระบี 

ground state สภาพพ้ืนดิน 

group กลุ่ม 

guncotton ดินสาํลี 

H  

hafnium แฮฟเนียม 

half-life คร่ึงชีวติ 

half-reaction คร่ึงปฏิกิริยา 

halogen ฮาโลเจน 

hardness ความกระดา้ง 

hard water นํ้ากระดา้ง 

heat ความร้อน 

heat exchange การแลกเปล่ียนความร้อน 

heat of combustion ความร้อนของการเผาไหม ้

heat of condensation ความร้อนของการควบแน่น 

heat of crystallization ความร้อนของการตกผลึก 

heat of dilution ความร้อนของการเจือจาง 

heat of formation ความร้อนของการก่อตวั 

heat of fusion ความร้อนของการหลอม 

heat of hydration ความร้อนของการมีนํ้ า 

heat of reaction ความร้อนของปฏิกิริยา 

heat of sublimation ความร้อนของการระเหิด 

heat of solution ความร้อนของสารละลาย 

heat of transition ความร้อนของการเปล่ียนแปลง 

heat of vaporization ความร้อนของการกลายเป็นไอ 

heat transfer การโอนความร้อน 

heavy hydrogen ไฮโดรเจนหนกั 

heavy water นํ้ามวลหนกั 

helium ฮีเลียม 

heterocyclic เฮเทโรไซคลิก 

heterogeneous mixture ของผสมเน้ือผสม 

heterogeneous reaction ปฏิกิริยาเน้ือผสม 

hertz เฮิรทซ์ 

high polymer ไฮโพลิเมอร์ 
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holmium โฮลเมียม 

homogenous mixture ของผสมเน้ือเดียว 

homogenous reaction ปฏิกิริยาเน้ือเดียว 

homologous series โฮโมโลกสัซีร่ี 

homo polymer โฮโมโพลิเมอร์ 

holt-melt ละลายร้อน 

humectant สามารถดูดความช้ืนไดดี้ 

hybridization การผสมพนัธ์ุ 

hydrate สารประกอบดว้ยนํ้ า 

hydration ความชุ่มช้ืน 

hybrid พนัธ์ุผสม 

hydrocarbon ไฮโดรคาร์บอน 

hydrochloric acid กรดไฮโดรคลอริก 

hydrocyanic acid  กรดไฮโดรไซยานิก  

hydrocolloid ไฮโดรคอลลอยด ์

hydrogen ไฮโดรเจน 

hydrogenation การรวมกบันํ้ า 

hydrogen bomb ระเบิดไฮโดรเจน 

hydrogen bond พนัธะไฮโดรเจน 

hydrogen chloride ไฮโดรเจนคลอไรด ์

hydrogen cyanide ไฮโดรเจนไซยาไนด ์

hydrogen fluoride ไฮโดรเจนฟลูโอไรด ์

hydrogen iodine ไฮโดรเจนไอโอดีน 

hydrogen peroxide ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์

hydrogen sulfide ไฮโดรเจนซลัไฟด ์

hydrolysis การสลายตวัสารประกอบ 

hydrolysis constant ค่าคงท่ีการสลายตวัสารประกอบ 

hydronium ion ไฮโดรเนียมไอออน 

hydrophilic ชอบนํ้ า 

hydrophobic กลวันํ้ า 

hydroxyl group กลุ่มไฮโดรซิล 

hygroscopic ดูดความช้ืน 

hypochlorite  ไฮโปคลอไรต ์ 

hypothesis สมมุติฐาน 
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I  

ideal gas แก๊สในอุดมคติ 

identity period ช่วงเวลาอตัลกัษณ์ 

immiscible ท่ีผสมเขา้กนัไม่ได ้

impermeable ท่ีผา่นไม่ได ้

impingement black สีดาํการปะทะ 

impregnation การทาํใหต้ั้งครรภ ์

increment เพ่ิมข้ึน 

impurity ความไม่บริสุทธ์ิ 

indanthrene blue สีนํ้ าเงินอินแดนธ์รีน 

Indian red แดงอินเดียน 

indium อินเดียม 

indicator ตวับ่งช้ี 

industrial alcohol แอลกอฮอลอุ์ตสาหกรรม 

inert เฉ่ือย 

inertia ความเฉ่ือย 

industrial diamonds อุตสาหกรรมเพชร 

inflammable ไวไฟ 

infrared spectroscopy กลอ้งวเิคราะห์สีอินฟราเรด 

inhibitor ตวัยบัย ั้ง 

initiating explosive ระเบิดนาํ 

initiator ตวันาํ 

inorganic analysis การวเิคราะห์อนินทรีย ์

inorganic chemistry  คุณสมบติัทางเคมีอนินทรีย ์

insecticide ยาฆ่าแมลง 

instrumental analysis การวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือ 

insulin อินซูลิน 

intensive properties คุณสมบติัเขม้ขน้ 

interionic attraction การดึงดูดระหวา่งไอออน 

interface ส่วนติดต่อ 

intermediate ปานกลาง 

intermetallic compound สารประกอบระหวา่งโลหะ 

internal circuit วงจรภายใน 

interstitial ระหวา่งกลาง 

iodine ไอโอดีน 
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ion ไอออน 

ion-exchange reaction ปฏิกิริยาการแลกเปล่ียนไอออน 

ion-product constant of water ค่าคงท่ีของนํ้ าท่ีเป็นผลผลิตของไอออน 

ionic conduction การนาํไอออน 

ionic bonding การสร้างพนัธะไอออน 

ionization การกลายเป็นไอออน 

ionization constant ค่าคงท่ีการกลายเป็นไอออน 

ionization of energy การกลายเป็นไอออนของพลงังาน 

ionization potential ศกัยภาพการกลายเป็นไอออน 

ionone ไอโอโนน 

iridium อิริเดียม 

iron เหลก็ 

iron blue นํ้าเงินเหลก็ 

iron oxide เหลก็ออกไซด ์

irreversible กลบัไม่ได ้

isolation การแยกออก 

isomer ไอโซเมอร์ 

isomerization การกลายเป็นไอโซเมอร์ 

isopropyl alcohol แอลกอฮอลไ์อโซโพรพิล 

isotactic ไอโซแทคติก 

isotonic ไอโซโทนิก 

isotope ไอโซโทป 

isotropic ไอโซโทรปิก 

IUPAC system ระบบการเรียกช่ือสารประกอบสหภาพเคมีบริสุทธ์ิและเคมีประยกุตร์ะหวา่งประเทศ 

ivory black สีดาํงาชา้ง 

J 
 

joule จูล 

K  

Kelvin scale หน่วยวดัอุณหภูมิเคลวนิ 

kerosene นํ้ามนัก๊าด 

ketone  คีโตน 

kilogram กิโลกรัม 

kinetic energy พลงังานจุลน ์

kinetic theory ทฤษฎีจุลน ์
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kinetics จุลน ์

krypton ก๊าซเฉ่ือย 

L  

laboratory burner หวัตะเกียงก๊าซในหอ้งปฏิบติัการ 

lactic acid กรดแลคติก 

lactone แลคโทน 

lake ทะเลสาบ 

Lanthanide series ชุดแลนธานิด 

latent heat ความร้อนแฝง 

latent solvent สารละลายแฝง 

lattice ไมร้ะแนงขดัเป็นตาราง 

Law of Conservation of Mass กฎของการอนุรักษข์องมวล 

lawrencium ลอวเ์รนเซียม 

lead ตะกัว่ 

lead chromate โครเมตตะกัว่ 

level ระดบั 

light metal โลหะหนกั 

lime ปูนขาว 

limestone หินปูน 

lipid ไขมนั 

liquefaction การทาํใหเ้หลว 

liquid crystal ผลึกเหลว 

liquor สุรา 

liter ลิตร 

litharge ตะกัว่เหลือง 

lithium ลิเธียม 

litmus สารสีนํ้ าเงิน 

lutetium ลุทเทียม 

lye นํ้าด่าง 

lyophilic ไลโอฟิลิก 

M  

macro analysis การวเิคราะห์มหภาค 

macromolecule โมเลกลุขนาดใหญ ่

magma หินหนืด 
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magnesia แมกนีเซีย 

magnesite แมกเนไซท ์

magnesium แมกนีเซียม 

magnet แม่เหลก็ 

magneto chemistry  คุณสมบติัทางเคมีเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า  

manometer เคร่ืองมะโนมิเตอร์ 

maltose มอลโตส 

manganese แมงกานีส 

manganese dioxide แมงกานีสไดออกไซด ์

manganic oxide แมงกานิกออกไซด ์

mannitol แมนนิทอล 

mass มวล 

mass action การกระทาํมวล 

mass conservation การรักษามวล 

mass number เลขมวล 

matter สสาร 

mechanics กลศาสตร์ 

mechanism กลไก 

medicine dropper หลอดหยดยา 

melting การละลาย 

melting point จุดละลาย 

mendelevium เมนเดเลเวยีม 

mercury ปรอท 

mesh ตาข่าย 

metallic bond พนัธะโลหะ 

metalloid ก่ึงโลหะ 

metallurgy โลหะวทิยา 

methane มีเธน 

methanol เมธานอล 

methyl เมธิล 

methyl alcohol แอลกอฮอลเ์มธิล 

methylamine เมธิลามีน 

microanalysis การวเิคราะห์จุลภาค 

milliliter มิลลิลิตร 

mineral แร่ธาตุ 
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mixture ส่วนผสม 

miscible ผสมกนัได ้

moderator ผูดู้แล 

molal boiling point elevation constant ค่าคงท่ีการเพ่ิมข้ึนจุดเดือดโมแลล 

molal freezing point depression 
constant 

ค่าคงท่ีการลดลงของจุดเยอืกแขง็โมแลล 

molality โมลต่อกิโลกรัม 

molar solution สารละลายโมลาร์ 

molar volume ปริมาตรโมลาร์ 

molarity โมลาริตี 

molecular โมเลกลุ 

molecular formula สูตรโมเลกลุ 

molecular mass มวลโมเลกลุ 

molecular sieve ตะแกรงร่อนโมเลกลุ 

mole โมล 

molecule  โมเลกลุ  

molybdenum โมลิบดีนมั 

monomer โมโนเมอร์ 

monomolecular โมโนโมเลกลุ 

N  

naphtha แนฟทา 

naphthalene แนฟทาลีน 

natural gasoline ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 

neodymium นีโอดีเมียม 

neon นีออน 

neptunium เนปทูเนียม 

Nernst distribution law กฎการแพร่กระจายเนินสท ์

Nernst equation สมการเนินสท ์

net potential ศกัยภาพสุทธิ 

neutral red สีแดงเป็นกลาง 

neutral solution สารละลายเป็นกลาง 

neutralization การทาํใหเ้ป็นกลาง 

neutralization equivalent ค่าเทียบเท่าการทาํใหเ้ป็นกลาง 

neutron นิวตรอน 

niacin ไนอาซิน 
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nickel นิกเคิล 

niobium ไนโอเบียม 

nitrate ไนเตรต 

nitration การทาํใหเ้ป็นไนเตรต 

nitric acid กรดไนตริก 

nitric anhydride ไนตริก แอฮิไดรด ์

nitric oxide ไนตริก ออกไซด ์

nitride ไนไตรด 

nitrile ไนไทรล ์

nitrogen ไนโตรเจน 

nitrogen family ตระกลูไนโตรเจน 

nitroglycerin ไนโตรไกลเซอริน 

nitrous acid กรดไนตรัส 

nobelium โนบีเลียม 

noble gas แก๊สเฉ่ือย 

nomenclature ระบบการตั้งช่ือ 

nonelectrolyte สารท่ีไม่ใช่อิเลก็โทรไลท ์

nonmetal ส่ิงท่ีไม่ใช่โลหะ 

nonpolar molecule โมเลกลุไร้ขั้ว 

normal boiling point จุดเดือดปกติ 

normal salt เกลือปกติ 

normal solution สารละลายปกติ 

normality ความปกติ 

nuclear energy พลงังานนิวเคลียร์ 

nuclear fission  การแยกนิวเคลียร์ 

nuclear fuel เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ 

nuclear fusion การหลอมนิวเคลียร์ 

nuclear reactor เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

nucleon นิวคลีออน 

nucleus นิวเคลียส 

number ตวัเลข 

nylon ไนลอน 

O  

observed value ค่าท่ีสงัเกต 

octet กลุ่มท่ีมีจาํนวนแปด 
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oil นํ้ามนั 

olefin โอเลฟิน 

one-hole stopper ท่ีอุดรูเดียว 

open-chain ห่วงโซ่เปิด 

operational definition การกาํหนดปฏิบติัการ 

optical เก่ียวกบัแสง 

optical rotation การหมุนของแสง 

orbit วงโคจร 

orbital เก่ียวกบัวงโคจร 

orbital pair คู่วงโคจร 

order ลาํดบั 

order of reaction ลาํดบัของปฏิกิริยา 

ore แร่ 

organic อินทรีย ์

organic chemistry คุณสมบติัทางเคมีอินทรีย ์

organic compound สารประกอบอินทรีย ์

organometallic โลหะอินทรีย ์

osmium ออสเมียม 

osmosis ออสโมซิส 

oxalic acid กรดโอซาลิก 

oxidation ปฏิกิริยาการรวมออกซิเจนกบัสารอ่ืน 

oxidation number จาํนวนปฏิกิริยาการรวมออกซิเจนกบัสารอ่ืน 

oxidation potential ศกัยภาพปฏิกิริยาการรวมออกซิเจนกบัสารอ่ืน 

oxidation state สภาพปฏิกิริยาการรวมออกซิเจนกบัสารอ่ืน 

oxide ออกไซด ์

oxidizing agent สารท่ีก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาการรวมออกซิเจนกบัสารอ่ืน 

oxygen ออกซิเจน 

oxygen acid กรดออกซิเจน 

ozone โอโซน 

P 
 

packing การบรรจุ 

pair คู ่

palladium พาลาเดียม 

paraffin series ชุดพาราฟิน 

partial pressure แรงดนับางส่วน 
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particle อนุภาค 

particle accelerator ตวัเร่งอนุภาค 

partition coefficient ค่าสมัประสิทธ์ิการแบ่งแยก 

parts per million ส่วนต่อลา้น 

Pascal ปาสกาล 

passivity การอยูเ่ฉย 

peacock blue สีฟ้านกยงู 

pentane เพนเทน 

peptide เปปไทด ์

percentage by mass ร้อยละตามมวล 

percentage composition การจดัวางองคป์ระกอบร้อยละ 

percent error ขอ้ผิดพลาดร้อยละ 

perchlorate เพิร์ชคลอเรต 

perfect สมบูรณ์แบบ 

perfume นํ้าหอม 

periodic เป็นระยะ 

periodic law กฎตารางธาตุ 

periodic table ตารางธาตุ 

peroxide เปอร์ออกไซด ์

Petri dish จานเปทริ 

petroleum ปิโตรเลียม 

phase ระยะ 

phase equilibrium ดุลยภาพเป็นระยะ 

pH meter เคร่ืองวดัค่ากรดด่าง 

phenol ฟีนอล 

phenolic ฟีนอลิก 

phenolphthalein ฟีนอลธาลีน 

phosphorus ฟอสฟอรัส 

photochemical oxidant ออกซิแดนเคมีอินทรีย ์

photochemistry คุณสมบติัทางเคมีอินทรีย ์

photoelectric โฟโตอิ้เลก็ทริก 

photon โฟตอน 

physical change การเปล่ียนทางกายภาพ 

physical equilibrium ดุลยภาพทางกายภาพ 

physical property คุณสมบติัทางกายภาพ 
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physical chemistry คุณสมบติัทางเคมีกายภาพ 

physio sorption การดูดซบัทางธรรมชาติ 

pigment เมด็สี 

pigmentation การยอ้มสี 

pile กอง 

pipe ท่อ 

pipe still ไพพ ์สติล 

pipette ปิเปต 

plastic พลาสติก 

plasticizer พลาสติไซเซอร์ 

plate theory ทฤษฎีแผน่เปลือกโลก 

platinum พลาตินมั 

plutonium พลูโตเนียม 

point จุด 

pOH pOH 

poison พิษ 

polar bond พนัธะขั้ว 

polar molecule โมเลกลุขั้ว 

polarization potential ศกัยไ์ฟฟ้าโพลาไรเซชนั 

polarography โพลาโรกราฟี 

polarographic analysis การวเิคราะห์โพลาโรกราฟิก 

polarographic apparatus เคร่ืองมือโพลาโรกราฟิก 

polarographic wave คล่ืนโพลาโรกราฟิก 

polonium พอโลเนียม 

poly โพลี 

polybasic acid กรดโพลีเบสิก 

polycarbonate โพลีคาร์โบเนต 

polychloroprene โพลีคลอโรพรีน 

polycondensation ปฏิกิริยาการควบแน่น 

polycyclic โพลีไซคลิค 

polyelectrolyte โพลีอิเลก็ทรอไลท ์

polyester โพลีเอสเตอร์ 

polyethylene โพลีอีธิลีน 

polyethylene glycols โพลีอีธิลีนไกลโคล 

polyglycol โพลีไกลโคล 
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polyhydric alcohol แอลกอฮอลโ์พลีไฮดริก 

polyisoprene โพลีไอโซพรีน 

polymer โพลิเมอร์ 

polymerization กระบวนการเปล่ียนแปลงเป็นสารโพลีเมอร์ 

polypropylene โพลีโพรพิลีน 

polystyrene โพลีสไตรีน 

polytetrafluoro-ethylene โพลีเตตราฟลูโอไร-อีธิลีน 

polyvinyl acetate โพลีไวนิลอะซิเทท 

polyvinyl alcohol แอลกอฮอลโ์พลีไวนิล 

polyvinyl chloride โพลีไวนิลคลอไรด ์

polyvinyl ether โพลีไวนิลอีเธอร์ 

porcelain เคร่ืองเคลือบ 

poromeric โพโรเมริก 

positron โพสิทรอน 

potash โพแทช 

potassium โพแทสเซียม 

potassium nitrate โพแทสเซียมไนเตรต 

potassium permanganate โพแทสเซียมเพอร์แมงกานิส 

potential energy พลงังานท่ีมีศกัยไ์ฟฟ้า 

potentiometric titration การหาความเขม้ดว้ยเคร่ืองวดัระดบัไฟฟ้า 

powder metallurgy ผงโลหะ 

praseodymium พราเซโอไดเมียม 

precipitant อยา่งรีบร้อน 

precipitate ตกตะกอน 

precipitation ปริมาณฝนท่ีตก 

precipitation titration การหาความเขม้ปริมาณฝนท่ีตก 

prepolymer พรีโพลิเมอร์ 

preservative สารกนับูด 

prill ลูกกลมเหมือนลูกประคาํ 

primary alcohol แอลกอฮอลป์ฐมภูมิ 

producer gas แก๊สผูผ้ลิต 

product ผลิตภณัฑ ์

promethium โพรเมเธียม 

promoter สารกระตุน้ฤทธ์ิทางเคมี 

proof หลกัฐาน 
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property คุณสมบติั 

propionic acid กรดพรอพิโอนิก 

propyl โพรพิล 

propylene โพรพิลีน 

protactinium โพรแทกทิเนียม 

proteolysis reaction ปฏิกิริยาโพรเตไลซิส 

proton acceptor สารท่ีรับโปรตอน 

proton donor สารท่ีใหโ้ปรตอน 

Prussian blue สีฟ้าปรัสเซียน 

purity ความบริสุทธ์ิ 

pyrites ไพไรท 

pyrolysis ไพโรไลซิส 

pyrrole ไพร์โรล 

pyruvic acid กรดไพรูวกิ 

Q  

qualitative analysis การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ 

quality control การควบคุมคุณภาพ 

quanta ควอนตมั 

quantitative analysis การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 

quartz ควอร์ทซ 

quinine ควนิิน 

R  

radiation รังสี 

radical กรณฑ ์

radioactive decay การสลายตวัของสารกมัมนัตรังสี 

radioactive series ชุดสารกมัมนัตรังสี 

radioactivity กมัมนัตภาพรังสี 

radiocarbon กมัมนัตรังสีในรูปคาร์บอน 

radioisotope ไอโซโทปรังสี 

radium แรงเรเดียม 

radius รัศมี 

radon เรดอน 

rare หายาก 

rare earth ออกไซดข์องธาตุหายาก 
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rare gas แก๊สหายาก 

rare metals โลหะหายาก 

rate-determining step ขั้นตอนท่ีกาํหนดดว้ยอตัรา 

ray ลาํแสง 

reactant สารตั้งตน้ 

reaction mechanism กลไกปฏิกิริยา 

reaction rate อตัราปฏิกิริยา 

reagent ตวัทาํปฏิกิริยา 

rearrangement การจดัเรียงใหม่ 

reaction ปฏิกิริยา 

reactor เคร่ืองปฏิกรณ์ 

reclaiming การกล่าวอา้งใหม่ 

rectification การกลบักระแสไฟสลบั 

redox reaction ปฏิกิริยารีดอกซ์ 

reducing agent สารลด 

reducing flame เปลวไฟลด 

reduction การลด 

reduction potential ศกัยไ์ฟฟ้าการลด 

refining การกลัน่ 

reflux การไหลยอ้น 

refrigerant สารทาํความเยน็ 

regeneration การฟ้ืนฟ ู

reinforcing agent สารเสริม 

repellent สารขบัไล่ 

replacement การแทนท่ี 

replication การทาํซํ้ า 

reversible reaction ปฏิกิริยายอ้นกลบัได ้

rhenium รีเนียม 

rhodium โรเดียม 

ribonucleic acid (RNA) กรดริโบนิวคลิอิก (RNA) 

ring วงแหวน 

ring stand แท่นวงแหวน 

ring structure โครงสร้างวงแหวน 

rod ลวด 

rubber ยาง 
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rubidium รูบิเดียม 

ruby ทบัทิม 

rust สนิม 

ruthenium รูเทเนียม 

S  

saccharose แซกคาโรส 

salt เกลือ 

salt soda โซดาเกลือ 

salt bridge สะพานเกลือ 

samarium ซามาเรียม 

saponification การทาํใหเ้ป็นสบู่ 

sapphire ไพลิน 

saturated compound สารประกอบอ่ิมตวั 

saturated solution สารละลายอ่ิมตวั 

scale การวดั 

scandium สแกนเดียม 

scavenger เคร่ืองเก็บขยะ 

scientific data ขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ 

scientific method วธีิทางวทิยาศาสตร์ 

scientific name ช่ือทางวทิยาศาสตร์ 

scientific notation เคร่ืองหมายทางวทิยาศาสตร์ 

scissors กรรไกร 

sealant วตัถุอุดกนัร่ัว 

sedimentation การตกตะกอน 

sedimentary rock หินตะกอน 

sedimentation potential ศกัยไ์ฟฟ้าการตกตะกอน 

secondary alcohol แอลกอฮอลทุ์ติยภูมิ 

seed crystal ผลึกเมลด็ 

selenium เซเลเนียม 

semiconductor ตวัก่ึงนาํพา 

semi microanalysis การวเิคราะห์ก่ึงจุลภาค 

semipermeable ท่ีก่ึงแทรกผา่นได ้

semisynthetic ก่ึงสงัเคราะห์ 

sequestering agent สารแยกตวั 

series ชุด 
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serum เซร่ัม 

sewage treatment การบาํบดันํ้ าเน่า 

shell เปลือก 

silica gel เจลซิลิกา 

silicate ซิลิเคต 

silicon ซิลิคอน 

silicon carbide ซิลิคอนคาร์ไบด ์

silicone ซิลิโคน 

silicone oil นํ้ามนัซิลิโคน 

silver เงิน 

single replacement การแทนท่ีเด่ียว 

sinter ตะกนั 

sintered crucible เบา้หลอมโลหะท่ีมีตะกนั 

slow oxidation ปฏิกิริยาการรวมออกซิเจนกบัสารอ่ืนชา้ 

sludge โคลน 

slurry ของเหลวขน้ 

smelt หลอมเหลว 

smog ควนัหมอก 

soda โซดา 

soda ash โซดาไฟ 

sodium โซเดียม 

sodium chloride โซเดียมคลอไรด ์

sodium hydroxide โซเดียมไฮดรอกไซด ์

sol ซอล 

solid solution สารละลายของแขง็ 

solidus โซลิดสั 

solubility การละลาย 

solubility curve เสน้โคง้การละลาย 

solubility product constant ค่าคงท่ีผลการละลาย 

solubility product expression เคร่ืองหมายผลการละลาย 

solute ตวัถูกละลาย 

solution สารละลาย 

solution equilibrium ดุลยภาพสารละลาย 

solvent สารละลาย 

sour เปร้ียว 
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specific heat ความร้อนเฉพาะ 

specific gravity แรงโนม้ถ่วงเฉพาะ 

spectral lines เสน้แถบสี 

spectrometer เคร่ืองวดัแสงสี 

spectroscopy กลอ้งวเิคราะห์สี 

spontaneous chemical change การเปล่ียนสารเคมีท่ีเกิดเอง 

spontaneous ignition การเผาไหมท่ี้เกิดเอง 

stability  ความเสถียร  

stability constant ค่าคงท่ีความเสถียร 

stabilization การทาํใหเ้กิดความเสถียร 

stabilizer ตวัทาํใหเ้กิดความเสถียร 

stable compound สารประกอบเสถียร 

stain คราบ 

standard calomel electrode ขั้วไฟฟ้าแคโลเมลมาตรฐาน 

standard condition สภาพมาตรฐาน 

standard electrode potential ศกัยไ์ฟฟ้าขั้วไฟฟ้ามาตรฐาน 

standard heat of formation ความร้อนของการสร้างมาตรฐาน 

standard oxidation-reduction potential ปฏิกิริยาการรวมออกซิเจนกบัสารอ่ืนมาตรฐาน-ศกัยไ์ฟฟ้าการลด 

standard pressure แรงดนัมาตรฐาน 

standard solution สารละลายมาตรฐาน 

starch กาก 

state สภาพ 

steam distillation การกลัน่ไอนํ้ า 

stearic acid กรดสเตียริก 

steel เหลก็ 

stereochemistry สเตอริโอเคมี 

stereoisomer สเตอริโอไอโซเมอร์ 

stoichiometry ปริมาณสารสมัพนัธ์ 

stopper ตวัหยดุ 

STP STP 

straight-chain compound สารประกอบห่วงโซ่ตรง 

strip แถบ 

strong acid กรดแรง 

strong base เบสแรง 

strong electrolyte อิเลก็ทรอไลทแ์รง 
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strontium สตรอนเซียม 

structural formula สูตรทางโครงสร้าง 

subatomic particle อนุภาคเลก็กวา่อะตอน 

sublevel ระดบัยอ่ย 

sublimate ระเหิด 

sublimation การระเหิด 

sublime เปล่ียนจากของแขง็เป็นก๊าซ 

subliminal ท่ีเปล่ียนจากของแขง็เป็นก๊าซ 

subscript หอ้ย 

subshell ใตเ้ปลือก 

substance สาร 

substituent สารแทน 

substitution reaction ปฏิกิริยาการแทน 

substrate สารตั้งตน้ 

sucrose ซูโครส 

sulfur ซลัเฟอร์ 

sulfuric acid กรดซลัเฟอริก 

super cooled ท่ีทาํใหเ้ยน็มาก 

super oxides ซูเปอร์ออกไซด ์

supersaturated solution สารละลายอ่ิมตวัมาก 

supersaturating อ่ิมตวัมาก 

surface พ้ืนผิว 

surface activity กิจกรรมพ้ืนผิว 

surface-active agent สารต่ืนตวัท่ีพ้ืนผิว 

surface area พ้ืนท่ีพ้ืนผิว 

surface chemistry เคมีพ้ืนผิว 

surface orientation ทิศทางพ้ืนผิว 

surface reaction ปฏิกิริยาพ้ืนผิว 

surface tension ความตึงพ้ืนผิว 

suspension การลอยตวั 

symbol สญัลกัษณ์ 

synchrotron ซินโครตอน 

syndetic ซินเดติก 

synthesis การสงัเคราะห์ 

synthesis gas แก๊สสงัเคราะห์ 
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synthetic resin เรซินสงัเคราะห์ 

T  

tantalum แทนทาลมั 

tar นํ้ามนัดิน 

tartaric acid กรดทาร์ทาริก 

technetium เทคนีเซียม 

technology เทคโนโลย ี

tellurium เทลลูเรียม 

temperature อุณหภูมิ 

terbium เทอร์เบียม 

terephthalic acid กรดเทเรพาลิก 

ternary เทอร์นารี 

ternary acid กรดเทอร์นารี 

tertiary alcohol แอลกอฮอลต์ติยภูมิ 

terylene เทอรีลีน 

test tube หลอดทดสอบ 

test tube holder ตวัยดึหลอดทดสอบ 

test tube rack ชั้นหลอดทดสอบ 

tetrachloride เตตราคลอไรด ์

tetra fluoride ethylene (ethylene 
tetrafluoride) 

เตตราฟลูโอไรดอี์ธิลีน (อีธิลีนเตตราฟลูโอไรด)์ 

tetramer เตตราเมอร์ 

thallium ธาลเลียม 

theoretical plate แผน่เชิงทฤษฎี 

theory ทฤษฎี 

thermal diffusion การแพร่กระจายความร้อน 

thermal polymerization กระบวนการเปล่ียนแปลงเป็นสารโพลีเมอร์โดยใชค้วามร้อน 

thermite เธอร์ไมท ์

thermo balance ความสมดุลความร้อน 

thermochemistry เคมีความร้อน 

thermocouple ลวดสองเสน้วดัความร้อน 

thermoform การข้ึนรูปดว้ยความร้อน 

thermonuclear device อุปกรณ์นิวเคลียร์ความร้อน 

thermonuclear reaction ปฏิกิริยานิวเคลียร์ความร้อน 

thermoplastic พลาสติกความร้อน 
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thermosetting สภาพความร้อน 

thiamine ไธอามีน 

thiol ไธโอล 

thistle tube หลอดหนาม 

thorium โธเรียม 

thulium ทูเลียม 

tin ดีบุก 

tincture ทิงเจอร์ 

titanium ไทเทเนียม 

titrant ไทแทรนท ์

titration การหาความเขม้ 

toluene โทลูอีน 

toner โทนเนอร์ 

tongs ท่ีคีบ 

torr ทอร์ 

trace element ธาตุท่ีเป็นส่วนสาํคญั 

tracer ตวัติดตาม 

transfer pipette ปิเปตสาํหรับยา้ย 

transference number จาํนวนการยา้ย 

transition element องคป์ระกอบการเปล่ียนแปลง 

transition series ชุดการเปล่ียนแปลง 

transmutation การแปลงรูป 

transuranic element องคป์ระกอบธาตุท่ีมีจาํนวนอะตอมสูงกวา่ธาตุยเูรเนียม 

triad ตรีลกัษณ์ 

trichloroethylene ไทรคลอโรอีธิลีน 

tricyclic ไตรไซคลิค 

tri-ethanolamine ไตร-อีธานอลามีน 

tri-ethyl-aluminum ไตร-อีธิล-อลูมิเนียม 

triglyceride ไตรกลีเซอไรด ์

tri hydroxide alcohol แอลกอฮอลไ์ตรไฮดรอกไซด์ 

trioxide ไตรออกไซด ์

triple beam balance ความสมดุลสามคาน 

triple bond พนัธะสาม 

triple point จุดสาม 

tritium ไตรเทียม 
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true solution สารละลายแทจ้ริง 

tubing ท่อ 

tungsten แร่ทงัสเตน 

tungsten carbide แร่ทงัสเตนคาร์ไบด ์

two-hole stopper ตวัหยดุแบบสองรู 

U  

ultimate analysis การวเิคราะห์ทา้ยสุด 

ultraviolet radiation รังสีอลัตราไวโอเลต 

uncertainty principle หลกัการความไม่แน่นอน 

uniform dispersion การกระจายตวัเหมือนกนั 

unit หน่วย 

unsaturated component องคป์ระกอบไม่อ่ิมตวั 

V  

vacancy ความวา่งเปล่า 

vacuum condensing point จุดควบแน่นสูญญากาศ 

vacuum crystallization การตกผลึกสูญญากาศ 

vacuum crystallizer ตวัตกผลึกสูญญากาศ 

vacuum distillation การกลัน่สูญญากาศ 

valence ความจุ 

valence electrons อิเลก็ตรอนความจุ 

vanadium วานาเดียม 

Van der Waals force แรงแวนเดอร์วาลล ์

Van’t Hoff equation สมการแวนตฮ์อฟฟ์ 

Van’t Hoff isochore ไอโซชอร์แวนตฮ์อฟฟ์ 

Van’t Hoff isotherm เสน้ท่ีลาดผา่นจุดแวนตฮ์อฟฟ์ 

vapor ไอนํ้ า 

vapor pressure แรงดนัไอนํ้ า 

vapor pressure depression การลดแรงดนัไอนํ้ า 

vehicle ยานพาหนะ 

velocity ความเร็ว 

velocity of light ความเร็วของแสง 

vicinal ท่ีใกลเ้คียงกนั 

vinegar นํ้าสม้สายชู 

vinyl ไวนิล 
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vinyl chloride ไวนิลคลอไรด ์

viscosity ความหนืด 

viscous liquid ของเหลวหนืด 

vitreous เป็นวุน้ 

volatile ผนัผวน 

volatility ความผนัผวน 

volatilize ทาํใหผ้นัผวน 

volt โวลต ์

voltaic cell เซลลโ์วลตาอิก 

volume ปริมาตร 

volume bottle ขวดบอกปริมาตร 

volumetric analysis การวเิคราะห์การวดัปริมาตร 

volumetric flask ขวดแกว้วดัปริมาตร 

volumetric pipette ปิเปตวดัปริมาตร 

vulcanization การทาํใหย้างคงรูป 

W  

water นํ้า 

water gas แก๊สนํ้ า 

water glass แกว้นํ้ า 

water of crystallization นํ้าของการตกผลึก 

water softening การทาํใหน้ํ้ าอ่อน 

water pollution มลพิษในนํ้ า 

water vapor ไอนํ้ า 

wave คล่ืน 

wave length ความยาวคล่ืน 

wave velocity ความเร็วคล่ืน 

waxes ข้ีฝ้ึง 

weak acid กรดจาง 

weak base เบสจาง 

weak electrolyte อิเลก็ทรอไลทอ่์อน 

weighing bottle ขวดชัง่นํ้ าหนกั 

weight นํ้าหนกั 

wire gauze ตาข่ายลวด 

wood alcohol แอลกอฮอลไ์ม ้
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X  

xenon ซีนอน 

X-rays เอก็ซ์เรย ์

xylene ไซลีน 

  

Y  

yeast ยสีต ์

ytterbium อิตเทอร์เบียม 

yttrium อิตเทรียม 

  

Z  

zeolite ซีโอไลท ์

zero group กลุ่มศูนย ์

zinc สงักะสี 

zirconium เซอร์โคเนียม 

zone refining การกาํหนดโซนใหม่ 

 

 

 

 

 

 




