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ENGLISH THAI 

A  

abrasion รอยครูดถู 
absolute age อายสุมับูรณ์ 
absolute humidity ความช้ืนสมบูรณ์ 
absolute zero ศูนยส์มับูรณ์ 
absorption การดูดซึม 
acid กรด 
acid rain ฝนกรด 
acid test การทดสอบกรด 
actual evapotranspiration ปริมาณการคายระเหยจริง 
adiabatic temperature change การเปล่ียนอุณหภูมิโดยไม่มีการสูญ 
aeration การผึ่งลม 
aerobic bacteria แบคทีเรียในอากาศ 
aerosol ละอองของเหลว 
air mass มวลอากาศ 
air pressure แรงดนัอากาศ 
alkaline เป็นด่าง 
alluvial fan ตะกอนนํ้ าพารูปพดั 
altitude ระดบัความสูง 
anemometer เคร่ืองวดัความเร็วลม 
anaerobic bacteria แบคทีเรียท่ีเจริญไดใ้นภาวะไม่มีอากาศ 
angle of isolation มุมของการแยกออก 
annual eclipse อุปราคารายปี 
aphelion จุดไกลสุดของดาวจากพระอาทิตย ์
apogee จุดไกลสุดของวงโคจรของดาวจากโลก 
apparent daily motion การเคล่ือนท่ีรายวนัท่ีปรากฏ 
apparent magnitude โชติมาตรปรากฏ 
apparent planetary diameter เสน้ผา่ศูนยก์ลางดาวเคราะห์ท่ีปรากฏ 
arete สนัเขาสูงชนั 
arid แหง้แลง้ 
ash ข้ีเถา้ 
atmosphere บรรยากาศ 
atmospheric pressure แรงดนัอากาศ 
atmospheric variables ตวัแปรในบรรยากาศ 

B  

barometer บารอมิเตอร์ 
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barometric pressure ความกดอากาศ 

barrier beach กั้นหาด 

basin ล่มนํ้ า 

bed load วตัถุพดัพาบนพ้ืนทอ้งนํ้ า 

bedrock หินด่านใตดิ้น 

bench mark รอยเป็นเคร่ืองหมาย 

boulder กอ้นหินใหญ่ 

C 
 

calorie แคลอรี 

canyon หุบเขาลึก 

capillary ซ่ึงมีรูเลก็ 

carbon dating การคาํนวณอายวุตัถุโดยดูจากปริมาณคาร์บอน 

celestial object วตัถุในทอ้งฟ้า 

carrying power อาํนาจการนาํพา 

cementation การพอกดว้ยนํ้ าปูนซีเมนต ์

centrifugal force แรงเหวีย่งหนีศูนย ์

chemical weathering สภาพสารเคมี 

chlorofluorocarbons คลอโรฟลูโอไรคาร์บอน 

cirque ภูเขาลอ้มรอบ 

clay ดินเหนียว 

cleavage แนวกระเทาะของหิน 

climate ภูมิอากาศ 

cloud เมฆ 

cold front แนวปะทะอากาศเยน็ 

colloids คอลลอยด ์

compound สารประกอบ 

compression การบีบอดั 

compression wave คล่ืนจากการบีบอดั 

condensation การควบแน่น 

conduction การนาํ 

conservation of energy การอนุรักษข์องพลงังาน 

continental drift ทวปีเล่ือน 

continental plate แผน่ทวปี 

continental climate ภูมิอากาศทวปี 
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continental shelf ไหล่ทวปี 

continental tropical air mass มวลอากาศเขตร้อนของทวปี 

contact metamorphism การแปรสภาพแบบสมัผสั 

conservation การอนุรักษ ์

convection การพาความร้อน 

convectional cell เซลลท่ี์พาความร้อน 

convector ตวัพาความร้อน 

converge มาบรรจบกนั 

coordinate system ระบบพิกดั 

core แกน 

Coriolis effect ผลกระทบโคริโอลิส 

correlation สหสมัพนัธ์ 

crater ปากปล่องภูเขาไฟ 

crust เปลือก 

crystal ผลึก 

cyclic change การเปล่ียนวงจร 

cyclone พายไุซโคลน 

D 
 

daily motion การเคล่ือนท่ีรายวนั 

deficit ปริมาณท่ีขาด 

degree องศา 

delta พ้ืนท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้า 

density ความหนาแน่น 

deposit ส่ิงท่ีทบัถม 

desert ทะเลทราย 

desertification การเป็นทะเลทราย 

Devonian Period ยคุดีโวเนียน 

dew นํ้าคา้ง 

dew point temperature อุณหภูมิจุดนํ้าคา้ง 

dike กาํแพงกั้นนํ้ า 

dinosaur ไดโนเสาร์ 

direct ray ลาํแสงตรง 

discharge ระบายออก 

displacements sediments ตะกอนท่ีเคล่ือนออก 

distorted structure โครงสร้างบิดเบือน 
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divergence การลู่ออก 

Doppler effect ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ 

drainage การระบาย 

drumlin สนัเขาขนาดเลก็ 

dry bulb thermometer เคร่ืองวดัอุณหภูมิกระเปาะแหง้ 

duration of insolation ช่วงเวลาของรังสีดวงอาทิตย ์

dust storm พายฝุุ่ น 

dynamic equilibrium ดุลยภาพพลวตั 

E 
 

earthquake แผน่ดินไหว 

eccentricity ความผดิปกติ 

electromagnetic energy พลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้า 

element องคป์ระกอบ 

eclipse อุปราคา 

elliptical รูปวงรี 

energy พลงังาน 

epicenter จุดศูนยก์ลาง 

equilibrium ดุลยภาพ 

equinox เวลาท่ีดวงอาทิตยโ์คจรรอบเสน้ศูนยสู์ตรซ่ึงทาํใหก้ลางวนัมีเวลาเท่ากบักลางคืน 

erosion การสึกกร่อน 

escarpment ท่ีลาดชนั 

esker สนัคนัดิน 

eutrophication ปรากฏการณ์ปริมาณนํ้ าและอาณาเขตของแหล่งนํ้ าลดลง 

evaporation การระเหย 

F 
 

fault รอยเล่ือนของเปลือกโลก 

field ลาน 

focus จุดศูนยร์วม 

folded strata ชั้นดินหรือหินคดโคง้ 

fossil ฟอสซิล 

fracture การแตกร้าว 

friction แรงเสียดทาน 

front แนวปะทะ 

G 
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geocentric model ตน้แบบจุดศูนยก์ลางของโลก 

geographic poles ขั้วทางภูมิศาสตร์ 

geologic time scale การวดัเวลาทางธรณีวทิยา 

geosyncline แอ่งเปลือกโลก 

glacier ธารนํ้ าแขง็ 

graded bedding การวางชั้นแบบเรียงขนาน 

gradient ทางลาด 

gravity แรงโนม้ถ่วง 

gram กรัม 

greenhouse effect ปฏิกิริยาเรือนกระจก 

groundwater นํ้าใตดิ้น 

H 
 

half life คร่ึงชีวติ 

heat energy พลงังานความร้อน 

heat of fusion ความร้อนของการหลอม 

heat of vaporization ความร้อนของการกลายเป็นไอ 

heliocentric model ตน้แบบระบบสุริยะ 

high pressure แรงดนัสูง 

horizontal แนวขนาน 

horizontal sorting แยกประเภทแนวขนาน 

humidity ความช้ืน 

hydrosphere ส่วนท่ีเป็นนํ้าของผิวโลก 

hypothesis สมมุติฐาน 

I 
 

ice นํ้าแขง็ 

igneous rock หินอคันี 

impermeable index fossil ฟอสซิลดชันีท่ีผา่นไม่ได ้

infiltration การแทรกซึม 

inner core แกนภายใน 

insolation รังสีดวงอาทิตยบ์นผิวโลก 

interface ส่วนต่อประสาน 

intrusion ส่ิงท่ีถูกดนัข้ึน 

Intrusive igneous rock หินอคันีท่ีดนัข้ึน 

ionosphere ไอโอโนสเฟียร์ 
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isobar เสน้บนแผนท่ีอากาศท่ีลากเช่ือมจุดท่ีมีความกดอากาศเท่ากนั 

isoline เสน้บนพ้ืนผิว 

isostasy ดุลเสมอภาคของเปลือกโลก 

isotherm ไอโซเทอม 

isotope ไอโซโทป 

J 
 

jet stream กระแสลมกรด 

joint ขอ้ตอ่ 

K 
 

kame เนินเคม 

kettle รูปกานํ้ า 

kinetic energy พลงังานจุลน ์

Kepler’s Law of Motion กฎการเคล่ือนท่ีของเคปเลอร์ 

L 
 

landscape ภูมิประเทศ 

latent heat ความร้อนแฝง 

latitude เสน้รุ้ง 

latitudinal climate patterns รูปแบบภูมิอากาศเสน้รุ้ง 

lava ลาวา 

length ความยาว 

liter ลิตร 

lithosphere ธรณีภาค 

local noon เท่ียงวนัทอ้งถ่ิน 

longitude เสน้แวง 

low pressure (aired front) แรงดนัตํ่า (แนวปะทะอากาศ) 

luster ความเป็นเงา 

M 
 

magma หินหนืด 

magnetic declination ค่าความแตกต่างระหวา่งทิศเหนือของเขม็ทิศและทิศเหนือจริง 

mantle ส่ิงปกคลุม 

marine climate ภูมิอากาศในทะเล 

maritime polar air mass มวลอากาศขั้วโลกในการเดินเรือ 

maritime tropical air mass มวลอากาศเขตร้อนในการเดินเรือ 
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mass มวล 

matter สสาร 

meander การวกเวยีน 

mean solar day วนัท่ีมีแสงอาทิตยเ์ฉล่ีย 

measurement การวดั 

meniscus รูปวงเดือน 

meridian เสน้แวง 

metamorphic rock หินแปร 

meter เมตร 

mid-ocean ridge สนักลางมหาสมุทร 

milli มิลลิ 

mineral แร่ธาต ุ

mode โหมด 

moisture ความช้ืน 

moho discontinuity รอยผิดวสิยัโมโฮโลวคิซิค 

mountain ภูเขา 

O 
 

observation การสงัเกต 

occluded front แนวปะทะท่ีผา่นไม่ได ้

ocean floor spreading การขยายตวัของพ้ืนมหาสมุทร 

orbit วงโคจร 

orbital speed ความเร็วของวงโคจร 

organic อินทรีย ์

original horizontality แนวนอนเร่ิมตน้ 

outcrop หินท่ีโผล่พน้ผิวดิน 

outer core แกนภายนอก 

oxidation ปฏิกิริยาการรวมออกซิเจนกบัสารอ่ืน 

P 
 

parallel ขนาน 

perihelion ใกลด้วงอาทิตยท่ี์สุด 

period ช่วงเวลา 

permeability การแทรกซึมได ้

phase ระยะ 

plain ท่ีราบ 
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planetary winds ลมพายดุาวเคราะห์ 

plateau ท่ีราบสูง 

plate tectonic theory ทฤษฎีแผน่เปลือกโลก 

polar ขั้วโลก 

Polaris ดาวเหนือโพลาริส 

pollutants มลสาร 

porosity ความพรุน 

potential energy พลงังานท่ีมีศกัยไ์ฟฟ้า 

precipitation ปริมาณฝนท่ีตก 

pressure gradient ทางลาดแรงดนั 

primary waves คล่ืนปฐมภูมิ 

prime meridian เสน้แวงแรกท่ีพาดผา่นตาํบลกรีนวชิขององักฤษ 

R 
 

radiation รังสี 

radioactive balance ความสมดุลสารกมัมนัตรังสี 

radioactive dating การหาอายจุากสารกมัมนัตรังสี 

radioactive decay การสลายตวัของสารกมัมนัตรังสี 

radio telescope กลอ้งโทรทรรศน์วทิย ุ

reargue โตแ้ยง้ใหม่ 

reflection ภาพสะทอ้น 

refraction การหกัเหของแสง 

refracting telescope กลอ้งโทรทรรศนห์กัเห 

regolith ผงตะกอนบนดวงจนัทร์ 

relative age ยคุสมัพทัธ์ 

relative humidity ความช้ืนสมัพทัธ์ 

residual sediment ตะกอนตกคา้ง 

resource ทรัพยากร 

revolution การปฎิวติั 

rock หิน 

rock cycle วงจรหิน 

rock formation การก่อตวัหิน 

rock resistance การตา้นทานหิน 

rotation การหมุน 

runoff ของเหลวท่ีไหลออก 
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S 
 

salinity สารละลายท่ีประกอบดว้ยนํ้ าเกลือ 

saturation การอ่ิมตวั 

scalar field ลานสเกลาร์ 

season ฤดูกาล 

secondary wages ค่าจา้งรอง 

sediments ตะกอน 

sedimentary rocks หินตะกอน 

seismic waves คล่ืนแผน่ดินไหว 

senses ประสาทสมัผสั 

silicon-oxygen tetrahedron จตัุรมุขซิลิคอน-ออกซิเจน 

sink (energy) จม (พลงังาน) 

seismograph เคร่ืองวดัแผน่ดินไหว 

slope ลาดเอียง 

soil horizon เสน้ขอบฟ้าดิน 

soil profile หนา้ตดัดิน 

soil storage การเก็บกกัในดิน 

solar noon เท่ียงวนั 

solar system ระบบสุริยจกัรวาล 

solid ของแขง็ 

solidification การทาํใหเ้ป็นของแขง็ 

solstices ระยะเวลาของปีท่ีดวงอาทิตยอ์ยูห่่างจากเสน้ศูนยสู์ตรมากท่ีสุด 

sorting of sediments การแยกประเภทตะกอน 

source (energy) แหล่ง (พลงังาน) 

source (region) แหล่งท่ีมา (ภูมิภาค) 

specific heat ความร้อนเฉพาะ 

species สปีช่ีส์ 

stationary front แนวปะทะอากาศไม่เคล่ือนตวั 

strata ชั้น 

streak ร้ิวลาย 

stream bed ชั้นหินธารนํ้ า 

stream discharge อตัรานํ้ าไหลในลาํธาร 

subsidence การทรุดตวัลง 

sundial นาฬิกาแดด 

sublimation การระเหิด 



EARTH SCIENCE GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL 
 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                           10 
 

superposition การวางตวัซอ้นกนัของชั้นหินตะกอน 

surplus ส่วนเกิน 

suspension การลอยตวั 

syncline แนวชั้นหินโคง้ลง 

T 
 

technology เทคโนโลย ี

tectonics การศึกษาลกัษณะโครงสร้างโลก 

temperature อุณหภูมิ 

terrestrial motions การเคล่ือนท่ีของพ้ืนดิน 

texture พ้ืนผิว 

tilted strata ชั้นหินเอียง 

time เวลา 

topographic map แผนท่ีภูมิประเทศ 

track ติดตาม 

transformation การแปรรูป 

transition การเปล่ียนแปลง 

transpiration การคายนํ้ า 

transport ขนส่ง 

transporting system ระบบขนส่ง 

transverse wave คล่ืนแนวขวาง 

U  

ultraviolet อลัตราไวโอเลต 

uplifting force แรงยก 

uranium ยเูรเนียม 

usage การใช ้

V 
 

valley glacier ธารนํ้ าแขง็หุบเขา 

vapor ไอนํ้ า 

vapor pressure แรงดนัไอนํ้ า 

variable ตวัแปร 

vector field ลานเสน้สมมุติ 

vein สายแร่ 

vertical แนวตั้ง 

visible light spectrum แถบแสงท่ีมองเห็น 
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visibility การสามารถมองเห็น 

volcano ภูเขาไฟ 

volcanic ash ข้ีเถา้จากภูเขาไฟ 

volume ปริมา 

W 
 

waning ขา้งแรม 

warm front แนวปะทะอากาศอุ่น 

water budget งบประมาณนํ้ า 

water cycle วงจรนํ้ า 

water purification การทาํใหน้ํ้ าบริสุทธ์ิ 

water shed ลุ่มนํ้ า 

water table ตารางนํ้ า 

water vapor ไอนํ้ า 

wavelength ความยาวคล่ืน 

waxing ขา้งข้ึน 

weather prediction การคาดการณ์สภาพอากาศ 

weathering สภาพ 

weight นํ้าหนกั 

wind ลม 

Y  

year ปี 

 




