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A  

absorb ดูดซึม 

acceleration การเร่ง 

acid rain ฝนกรด 

action การกระทาํ 

adapt ปรับตวั 

adaptation การปรับตวั 

adjust ปรับเปล่ียน 

adult ผูใ้หญ่ 

advantage ขอ้ไดเ้ปรียบ 

affect มีผลกระทบ 

air อากาศ 

air mass มวลอากาศ 

air pressure แรงดนัอากาศ 

air resistance แรงตา้นอากาศ 

alternate สลบั 

alto อลัโต ้

amount ปริมาณ 

amphibian คร่ึงบกคร่ึงนํ้ า 

amplitude ความกวา้ง 

analyze วเิคราะห์ 

anatomy กายวภิาคศาสตร์ 

ancestor บรรพบุรุษ 

ancient โบราณ 

anemometer เคร่ืองวดัความเร็วลม 

angle มุม 

Animal สตัว ์

Animalia สตัวศาสตร์ 

antibiotic แอนต้ีบอดี 

antibody ภูมิคุม้กนั 

appliance เคร่ืองใช ้

apply ประยกุต ์

appropriate เหมาะสม 
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approximately โดยประมาณ 

arrange จดัเรียง 

artery เสน้เลือดแดง 

arthropod สตัวข์าปลอ้ง 

asexual ไร้เพศ 

assemble ประกอบ 

asteroid ดาวเคราะห์ 

astronomer นกัดาราศาสตร์ 

atmosphere บรรยากาศ 

atom อะตอม 

atomic number เลขอะตอม 

attract ดึงดูด 

automatic อตัโนมติั 

available มีอยู ่

axis แกน 

B  

bacteria แบคทีเรีย 

balance ความสมดุล 

balanced forces แรงท่ีสมดุล 

bar graph กราฟแท่ง 

bare เปลือย 

barometer บารอมิเตอร์ 

battery แบตเตอร่ี 

bed เตียง 

behavior พฤติกรรม 

beneficial ท่ีใหป้ระโยชน ์

benefit ผลประโยชน ์

best ดีท่ีสุด 

big bang บ๊ิกแบง 

binary fission การแยกแบบไบนารี 

biomass ชีวมวล 

bird นก 

blink กระพริบตา 
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blizzard พายหิุมะ 

block กีดขวาง 

blood tissue เน้ือเยือ่ท่ีมีเลือด 

blood vessel เสน้เลือด 

blossom เบ่งบาน 

boil ตม้ 

boiling point จุดเดือด 

bone tissue เน้ือเยือ่กระดูก 

bounce เดง้ 

brain สมอง 

bronchi หลอดลม 

bundle มดั 

buoyancy การพยงุ 

buoyant force แรงพยงุ 

C  

calcium แคลเซียม 

calculator เคร่ืองคิดเลข 

calorie แคลอรี 

camera กลอ้ง 

camouflage อาํพราง 

cancer มะเร็ง 

capillary เสน้เลือดฝอย 

capture จบั 

carbohydrate คาร์โบไฮเดรต 

carbon (C) คาร์บอน (C) 

carbon dioxide (CO₂) คาร์บอนไดออกไซด ์(CO₂) 

cardiovascular system ระบบหวัใจและหลอดเลือด 

carnivore สตัวกิ์นเน้ือ 

category หมวดหมู่ 

caterpillar หนอนผีเส้ือ 

cause-end-effect relationships ความสมัพนัธ์สาเหตุ-จุดส้ินสุด-ผลกระทบ 

celestial เก่ียวกบัทอ้งฟ้า 

cell เซลล ์
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cell cycle วงจรเซลล ์

cell division การแบ่งเซลล ์

cell membrane เยือ่หุม้เซลล ์

cell theory ทฤษฎีเซลล ์ 

cell wall ผนงัเซลล ์

cellular respiration การหายใจของเซลล ์

Celsius (°C) เซลเซียส (°C) 

cement ซีเมนท ์

centimeter (cm) เซนติเมตร (ซม.) 

central nervous system ระบบประสาทส่วนกลาง 

chain ห่วงโซ่ 

change การเปล่ียน 

change of direction การเปล่ียนทิศทาง 

change of motion การเปล่ียนการเคล่ือนท่ี 

change of speed การเปล่ียนความเร็ว 

characteristic คุณลกัษณะ 

chart แผนผงั 

chemical ท่ีเก่ียวกบัสารเคมี 

chemical bond พนัธะทางเคมี 

chemical change การเปล่ียนสารเคมี 

chemical energy พลงังานสารเคมี 

chemical equation สมการทางเคมี 

chemical property คุณสมบติัทางเคมี 

chemical reaction ปฏิกิริยาทางเคมี 

chemical system ระบบสารเคมี 

chemical weathering สภาพสารเคมี 

chlorophyll คลอโรฟิลล ์

chloroplast คลอโรพลาสต ์

choose เลือก 

chromosome โครโมโซม 

cinder cone volcano ภูเขาไฟกรวยกรด 

circuit วงจร 

circulation การไหลเวยีน 
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circulatory system ระบบไหลเวยีน 

cirro- ชั้นเมฆบาง 

cirrus cloud เมฆชั้นบาง 

classification การจาํแนกประเภท 

classify จาํแนกประเภท 

climate ภูมิอากาศ 

cloning การโคลน 

cloud เมฆ 

coal ถ่านหิน 

code รหสั 

cold front แนวปะทะอากาศเยน็ 

collect รวบรวม 

collide ชน 

color สี 

column คอลมัน ์

comet ดาวหาง 

comfortable สบาย 

communicate ส่ือสาร 

community ชุมชน 

compare เปรียบเทียบ 

compass เขม็ทิศ 

competition การแข่งขนั 

complex carbohydrate คาร์โบไฮเดรตเชิงซอ้น 

compose ประกอบ 

composite volcano ภูเขาไฟสลบัชั้น 

composition การจดัวางองคป์ระกอบ 

compost pile กองปุ๋ยหมกั 

compound ผสม 

compound microscope กลอ้งจุลทรรศน์แบบผสม 

compress บีบอดั 

compression การบีบอดั 

computer คอมพิวเตอร์ 

conclude สรุป 
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conclusion บทสรุป 

condensation การควบแน่น 

condense ควบแน่น 

condition สภาพ 

conduct ความประพฤติ 

conduction การนาํ 

conductors ตวันาํ 

consequences ผลท่ีตามมา 

conservation การอนุรักษ ์

conservation of energy การอนุรักษพ์ลงังาน 

conservation of mass การอนุรักษข์องมวล 

conserve รักษา 

consist of ประกอบดว้ย 

consistent สอดคลอ้ง 

constant คงท่ี 

construct สร้าง 

consumer ผูบ้ริโภค 

contain บรรจุ 

container ภาชนะบรรจุ 

content ปริมาณความจุ 

continent ทวปี 

contrast เปรียบเทียบขอ้แตกต่าง 

control ควบคุม 

controlled experiment การทดลองแบบควบคุม 

convection การพาความร้อน 

coordinate ระดบัเดียวกนั 

coordination การประสานงาน 

core แกน 

covalent bond พนัธะโควาเลน 

create สร้าง 

crest ยอด 

crop พืชผล 

crust เปลือก 
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crystal ผลึก 

crystallization การตกผลึก 

cubic ลูกบาศก ์

cubic centimeter ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

cure รักษา 

cycle วงจร 

cytoplasm ไซโตพลาซึม 

D  

daily รายวนั 

dam เข่ือน 

data ขอ้มูล 

data table ตารางขอ้มูล 

daughter cell เซลลท่ี์เกิดข้ึนใหม่จากการแบ่งเซลล ์

daylight วนัแสง 

decay ผพุงั 

decomposer ตวัยอ่ยสลาย 

decrease ลด 

defend ป้องกนั 

deficient บกพร่อง 

define กาํหนด 

definite แน่นอน 

delta พ้ืนท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้ า 

density ความหนาแน่น 

dependent variable ตวัแปรตาม 

deposition การสะสม 

derived ท่ีไดรั้บมา 

descend เคล่ือนลง 

descendants ลูกหลาน 

describe บรรยาย 

desert ทะเลทราย 

design ออกแบบ 

design scientific investigations ออกแบบการสอบสวนวทิยาศาสตร์ 

determine กาํหนด 
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develop พฒันา 

development การพฒันา 

diagram แผนภาพ 

dichotomous key ไดโคโตมสัคีย ์

difference ความแตกต่าง 

digest ยอ่ย 

digestion การยอ่ย 

digestive system ระบบยอ่ย 

direct โดยตรง 

directions ทิศทาง 

directly โดยตรง 

disappearing trait อุปนิสยัท่ีหายไป 

discuss พดูคุย 

disperse กระจาย 

dissolve ละลาย 

distance ระยะทาง 

distinctive เด่น 

distribute แจกจ่าย 

disturb รบกวน 

diversity ความหลากหลาย 

DNA ดีเอน็เอ 

dominant เด่น 

dominant gene ยนีเด่น 

draw วาด 

dump ท้ิง 

E  

earth โลก 

earthquake แผน่ดินไหว 

earthworm ไสเ้ดือน 

echo เสียงสะทอ้น 

eclipse อุปราคา 

ecological succession การสืบทอดทางนิเวศวทิยา  

ecology นิเวศวทิยา 
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ecosystem ระบบนิเวศ 

effect ผลกระทบ 

efficient มีประสิทธิภาพ 

egg ไข ่

electric current กระแสไฟฟ้า 

electrical ทางไฟฟ้า 

electrical circuits วงจรไฟฟ้า 

electrical energy พลงังานไฟฟ้า 

electricity ไฟฟ้า 

electromagnet แม่เหลก็ไฟฟ้า 

electromagnetic spectrum สเปกตรัมแม่เหลก็ไฟฟ้า 

electromagnetic waves คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

electromagnetism อาํนาจดึงดูดของแม่เหลก็ไฟฟ้า 

electron อิเลก็ตรอน 

elements องคป์ระกอบ 

elevation การยกระดบั 

elliptical รูปวงรี 

emit ปล่อย 

endangered species สปีช่ีส์ใกลสู้ญพนัธ์ุ 

endocrine system ระบบไร้ท่อ 

endothermic ดูดความร้อน 

energy พลงังาน 

energy flow การไหลเวยีนพลงังาน  

energy pyramid พีรามิดพลงังาน  

energy resources ทรัพยากรพลงังาน 

ensure ตรวจใหแ้น่ใจ 

environment สภาพแวดลอ้ม 

environmental ทางสภาพแวดลอ้ม 

environmental changes การเปล่ียนสภาพแวดลอ้ม 

epithelial เก่ียวกบัเยือ่บุผิว 

equal เท่ากนั 

equation สมการ 

equator เสน้ศูนยสู์ตร 
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equilibrium ดุลยภาพ 

erosion การสึกกร่อน 

error ขอ้ผิดพลาด 

esophagus หลอดอาหาร 

establish ก่อตั้ง 

estimate คาดการณ์ 

estimation การคาดการณ์ 

eukaryotic เซลลย์คูาริโอต 

evaluate ประเมิน 

evaporate ระเหย 

evaporation การระเหย 

evidence หลกัฐาน 

evolution ววิฒันาการ 

example ตวัอยา่ง 

exchange การแลกเปล่ียน 

excrete ขบัถ่าย 

excretion การขบัถ่าย 

exoskeleton โครงร่างแขง็ภายนอก 

exothermic คายความร้อน 

expand ขยาย 

experiment การทดลอง 

explain อธิบาย 

explanation การอธิบาย 

express แสดง 

external ภายนอก 

extinct สูญพนัธ์ุ 

F  

fact ขอ้เทจ็จริง 

factor ปัจจยั 

Fahrenheit (°F) ฟาเรนไฮต ์(องศาฟาเรนไฮต)์ 

fat ไขมนั 

fault รอยเล่ือนของเปลือกโลก 

feature คุณลกัษณะ 
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features คุณลกัษณะ 

female sex cell เซลลเ์พศหญิง 

fertilization การผสมพนัธ์ุ 

fertilized ไดรั้บการผสมพนัธ์ุแลว้ 

fertilizer ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดลูก 

fiber เสน้ใย 

fish ปลา 

fixed pulley รอกเด่ียวอยูก่บัท่ี 

flood นํ้าท่วม 

flow chart แผนผงัการไหลเวยีน 

flower ดอกไม ้

fluid ของเหลว 

folded ท่ีพบั 

food อาหาร 

food chain ห่วงโซ่อาหาร 

food web สายใยอาหาร 

for every action there is an equal or opposite reaction สาํหรับทุกการกระทาํ มีปฏิกิริยาเท่ากนัหรือตรงขา้ม 

force กาํลงั 

forecast พยากรณ์ 

form รูปแบบ 

formation การสร้าง 

former ก่อนหนา้น้ี 

formula สูตร 

formulate คิดสูตร 

fossil ฟอสซิล 

fossil fuel เช้ือเพลิงฟอสซิล 

freezing แช่แขง็ 

frequency ความถ่ี 

friction แรงเสียดทาน 

front ดา้นหนา้ 

fruit ผลไม ้

fuel เช้ือเพลิง 

filter กรอง 
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fulcrum จุดหมุน 

function ฟังกช์นั 

function of living things ฟังกช์นัของส่ิงมีชีวติ 

fungi รา 

G  

galaxy กาแลก็ซี 

garbage ขยะ 

gas แก๊ส 

gas giants ดาวแก๊สยกัษ ์

gem อญัมณี 

gene ยนี 

generation การก่อใหเ้กิด 

generator เคร่ืองกาํเนิด 

genetic engineering วศิวกรรมทัว่ไป 

genetic material วสัดุทัว่ไป 

genetically ทัว่ไป 

genetic variation การผนัแปรทัว่ไป 

geologist นกัธรณีวทิยา 

geothermal energy พลงังานใตพิ้ภพ 

germ เช้ือโรค 

germination การแตกหน่อ 

glacier ธารนํ้ าแขง็ 

gland ต่อม 

global ระดบัโลก 

global climate ภูมิอากาศของโลก 

global warming ภาวะโลกร้อน 

graduated cylinder กระบอกตวง 

gram (g) กรัม (ก.) 

graph กราฟ 

graphic กราฟิก 

gravitational เก่ียวกบัแรงโนม้ถ่วง 

gravity แรงโนม้ถ่วง 

greatest มากท่ีสุด 
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greenhouse gas แก๊สเรือนกระจก 

green plant พืชสีเขียว 

groundwater นํ้าใตดิ้น 

group กลุ่ม 

grow เติบโต 

growth การเติบโต 

H  

habit นิสยั 

habitat ถ่ินท่ีอยู ่

hand lens แวน่ขยาย 

hardness ความแขง็ 

harmful อนัตราย 

hazardous อนัตราย 

healthy habit นิสยัท่ีดีต่อสุขภาพ 

hearth เตาไฟ 

hearth muscle กลา้มเน้ือหวัใจ 

heat ความร้อน 

heat energy พลงังานความร้อน 

herbivore สตัวกิ์นพืชเป็นอาหาร 

heredity พนัธุกรรม 

hereditary ทางพนัธุกรรม 

hibernation การจาํศีล 

hormone ฮอร์โมน 

host สตัวห์รือพืชท่ีเป็นท่ีอาศยัของปรสิต 

human มนุษย ์

human cell เซลลม์นุษย ์

humid ช้ืน 

humidity ความช้ืน 

hurricane เฮอร์ริเคน 

hydroelectric power อาํนาจไฮโดรไฟฟ้า 

hydrosphere ส่วนท่ีเป็นนํ้ าของผิวโลก 

hygrometer เคร่ืองวดัความช้ืนอากาศ 

hypothesis สมมุติฐาน 
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I  

identical  เหมือนกนั  

identification ความเหมือนกนั 

identify ระบุ 

igneous ท่ีเกิดภายใตค้วามร้อนจดั 

igneous rock หินอคันี 

illuminate ส่องสวา่ง 

illustrate แสดงตวัอยา่ง 

immune system ระบบภูมิคุม้กนั 

inclined plane ระนาบเอียง 

increase เพ่ิม 

independent อิสระ 

independent variable ตวัแปรอิสระ 

indicate บ่งบอก 

indirect โดยออ้ม 

individual บุคคล 

infection การติดเช้ือ 

infectious disease โรคติดเช้ือ 

inference การอนุมาน 

information ขอ้มูล 

ingredient ส่วนผสม 

inherit สืบทอด 

inheritance การสืบทอด 

inherited adaptation การปรับตวัทางพนัธุกรรม 

inherited trait อุปนิสยัทางพนัธุกรรม 

insect แมลง 

instrument อุปกรณ์ 

insulator ฉนวน 

interact ตอบโต ้

interaction การตอบโต ้

interior ภายใน 

internal ภายใน 

interpret ตีความ 
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interval ช่วงระหวา่ง 

inversion การผกผนั 

invertebrate สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั 

investigation การสอบสวน 

ion ไอออน 

ionic bond พนัธะไอออน 

iron (Fe) เหลก็ (Fe) 

irregular อตรรกยะ 

isolate แยก 

J  

jellyfish แมงกะพรุน 

joint ขอ้ต่อ 

K  

kilogram (kg) กิโลกรัม (กก.) 

kiloliter (kl) กิโลลิตร (กล.) 

kilometer (km) กิโลเมตร (กม.) 

kinetic energy พลงังานจุลน ์

kingdom อาณาจกัร 

knowledge ความรู้ 

L  

label ป้าย 

landslide แผน่ดินถล่ม 

large intestine ลาํไสใ้หญ่ 

larva ตวัอ่อน 

laser เลเซอร์ 

latitude เสน้รุ้ง 

lava ลาวา 

layer ชั้น 

leaf ใบไม ้

learned ท่ีใชค้วามรู้ 

learned adaptation การปรับตวัท่ีใชค้วามรู้ 

least นอ้ยสุด 

leaves ใบไม ้
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levee เข่ือนกนันํ้ าท่วม 

lever คาน 

life cycle วงจรชีวติ 

life span ช่วงชีวติ 

lift ยก 

light แสง 

light-years ปีแสง 

line graph กราฟเสน้ 

lines of force สายการบงัคบั 

link เช่ือมโยง 

liquid ของเหลว 

list รายช่ือ 

liter (L) ลิตร (ลิตร) 

lithosphere ธรณีภาค 

liver ตบั 

living things ส่ิงมีชีวติ 

location ตาํแหน่งท่ีตั้ง 

locomotion การเคล่ือนท่ี 

longitude เสน้แวง 

longitudinal wave คล่ืนเสน้แวง 

loudness ความดงั 

lunar eclipse จนัทรคราส 

lungs ปอด 

luster ความเป็นเงา 

M  

machine เคร่ืองจกัร 

magma หินหนืด 

magnet แม่เหลก็ 

magnetic field สนามแม่เหลก็ 

magnetic force แรงแม่เหลก็ 

magnetism อาํนาจแม่เหลก็ 

magnifier แวน่ขยาย 

maintain บาํรุงรักษา 
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maintenance การบาํรุงรักษา 

major หลกั 

male sex cell เซลลเ์พศชาย 

mammal สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

manage จดัการ 

mantle ส่ิงปกคลุม 

map แผนท่ี 

mass มวล 

material วสัดุ 

materials วสัดุ 

materials scientist นกัวทิยาศาสตร์วสัดุ 

mathematics คณิตศาสตร์ 

matter สสาร 

measure การวดั 

measurement การวดั 

mechanical energy พลงังานเชิงกล 

mechanical weathering สภาพเชิงกล 

medium ปานกลาง 

meiosis ไมโอซิส 

melting การละลาย 

melting point จุดละลาย 

metal โลหะ 

metallic bond พนัธะโลหะ 

metalloid ก่ึงโลหะ 

metamorphic เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง 

metamorphic rock หินแปร 

metamorphosis การเปล่ียนแปลงของหินเม่ือถูกความร้อน 

meter (m) เมตร (ม.) 

meter stick ไมว้ดั 

methane มีเธน 

method วธีิ 

metric ruler ไมบ้รรทดัเมตริก 

microorganisms ส่ิงมีชีวติระดบัจุลภาค 
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microscope กลอ้งจุลทรรศน ์

mid-ocean ridge สนักลางมหาสมุทร 

migration การอพยพ 

Milky Way ทางชา้งเผือก 

milligram (mg) มิลลิกรัม (มก.) 

milliliter (ml) มิลลิลิตร (มล.) 

millimeter (mm) มิลลิเมตร (มม.) 

mineral แร่ธาตุ 

mitochondria ไมโทคอนเดรีย 

mitosis ไมโทซิส 

mixture ส่วนผสม 

model ตน้แบบ 

moisture ความช้ืน 

molecule โมเลกลุ 

mollusk สตัวป์ระเภทหอยและปลาหมึก 

molten เหลว 

monthly รายเดือน 

Monera โมเนรา 

monoculture การปลูกพืชเชิงเด่ียว 

moon ดวงจนัทร์ 

motion การเคล่ือนท่ี 

motor มอเตอร์ 

mountain ภูเขา 

mouth ปาก 

movable pulley รอกเคล่ือนท่ี 

movement การเคล่ือนไหว 

movement of plates การเคล่ือนยา้ยของแผน่ 

mucus เสมหะ 

muscle กลา้มเน้ือ 

muscle tissue เน้ือเยือ่กลา้มเน้ือ 

muscular system ระบบกลา้มเน้ือ 

mutation การกลายพนัธ์ุ 

multicellular หลายเซลล ์
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multicellular organism ส่ิงมีชีวติหลายเซลล ์

N  

natural gas แก๊สธรรมชาติ 

natural resource แหล่งท่ีมาทางธรรมชาติ 

natural selection การเลือกทางธรรมชาติ 

nebula กลุ่มก๊าซ 

negative ลบ 

nervous system ระบบประสาท 

net force กาํลงัสุทธิ  

neuron เซลลป์ระสาท 

neutral เป็นกลาง 

neutron นิวตรอน 

Newton นิวตนั 

niche โพรง 

nimbus เมฆฝน 

nitrogen ไนโตรเจน 

noble gas แก๊สเฉ่ือย 

nonliving things ส่ิงไม่มีชีวติ 

nonmetal ส่ิงท่ีไม่ใช่โลหะ 

nonrenewable ท่ีไม่สามารถทดแทนได ้

nonrenewable energy resource ทรัพยากรพลงังานท่ีไม่สามารถทดแทนได ้

nonrenewable resource ทรัพยากรท่ีไม่สามารถทดแทนได ้

nose จมูก 

nuclear energy พลงังานนิวเคลียร์ 

nuclear fusion การหลอมนิวเคลียร์ 

nucleus นิวเคลียส 

nutrient สารอาหาร 
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O  

object วตัถุ 

objective เก่ียวกบัวตัถุ 

objective lens เลนส์ใกลว้ตัถุ 

observation การสงัเกต 

observe สงัเกต 

obtained ท่ีไดม้า 

occur เกิดข้ึน 

ocean มหาสมุทร 

odor กล่ิน 

offspring บุตร 

omnivore สตัวท่ี์กินทั้งพืชและสตัว ์

one-celled organisms ส่ิงมีชีวติหน่ึงเซลล ์

ooze ไหลซึม 

opinion ความคิดเห็น 

orbit วงโคจร 

order ลาํดบั 

organ อวยัวะ 

organ system ระบบอวยัวะ 

organelle ออร์แกเนลล ์

organism ส่ิงมีชีวติ 

organize จดัการ 

original ดั้งเดิม 

ovary รังไข ่

overabundance ความเยอะเกิน 

overcome ชนะ 

overpopulation การมีประชากรมากเกินไป 

ovule ไข่ภายในถุงไข ่

oxygen ออกซิเจน 

ozone โอโซน 

P  

parallel circuit วงจรขนาน 

parasite ปรสิต 

parent cell เซลลพ์อ่หรือแม่ 
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particle อนุภาค 

pattern รูปแบบ 

pedigree chart แผนผงัสายพนัธ์ุ  

perceive รับรู้ 

percent, percentage ร้อยละ 

period ช่วงเวลา 

periodic table ตารางธาตุ 

permanent magnet แม่เหลก็ถาวร 

pesticide ยาฆ่าแมลง 

petroleum ปิโตรเลียม 

phases ระยะ 

phenomena ปรากฏการณ์ 

phosphorus ฟอสฟอรัส 

photosynthesis การสงัเคราะห์แสง 

physical ทางกายภาพ 

physical change การเปล่ียนทางกายภาพ 

physical property คุณสมบติัทางกายภาพ 

physical weathering สภาพทางกายภาพ 

picture รูป 

pie พาย 

pie chart แผนผงัวงกลม 

pie graph กราฟวงกลม 

pistil เกสรตวัเมีย 

pitch ระดบัเสียง 

planet ดาวเคราะห์ 

plant พืช 

Plantae พืช 

plasma พลาสมา 

plate แผน่ 

plate tectonics แผน่เปลือกโลก 

poison พิษ 

polar ขั้วโลก 

pollen ละอองเกสร 

pollinate ผสมเกสร 



Intermediate School Level Science Glossary 
 

NYS Statewide Language RBERN 
 

pollutant มลพิษ 

pollution มลพิษ 

position ตาํแหน่ง 

positive บวก 

potential energy พลงังานท่ีมีศกัยภาพ 

power of ten notation อาํนาจของสิบเคร่ืองหมาย 

precipitation ปริมาณฝนท่ีตก 

predator ผูล่้า 

predict คาดเดา 

predictable ท่ีคาดเดาได ้

prediction การคาดเดา 

presence การมีอยู ่

preserve รักษา 

pressure แรงดนั 

prevailing แพร่หลาย 

prevailing winds ลมประจาํปี 

previous ก่อนหนา้น้ี 

prey เหยือ่ 

primary แรก 

probable น่าจะ 

procedure การดาํเนินงาน 

process กระบวนการ 

produce ผลิต 

producer ผูผ้ลิต 

product ผลิตภณัฑ ์

prokaryotic โปรแคริโอต 

property ทรัพยสิ์น 

properties ทรัพยสิ์น 

protect ปกป้อง 

protein โปรตีน 

Protista โปรติสตา 

proton โปรตอน 

provide จดัหา 

pulley รอก 
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Punnett square ส่ีเหล่ียมปุนเนทท ์

pupa ดกัแด ้

purpose เป้าหมาย 

pushes and pulls ดนัและดึง 

R  

radiation รังสี 

radioactive สารกมัมนัตรังสี 

radioisotope ไอโซโทปรังสี 

rarefaction ภาวะกลายโปร่ง 

rate อตัรา 

ray ลาํแสง 

react ตอบโต ้

reactant สารตั้งตน้ 

rearrange จดัเรียงใหม่ 

reason เหตผุล 

receive ไดรั้บ 

recessive ดอ้ย 

recessive gene ยนีดอ้ย 

recognize จาํแนก 

record บนัทึก 

rectum ช่องทวารหนกั 

recycle นาํกลบัมาใชใ้หม่ 

reduce ลด 

refer อา้งถึง 

reflect สะทอ้น 

reflection ภาพสะทอ้น 

reflex รีเฟลกซ์ 

refract หกัเหแสง 

refraction การหกัเหของแสง 

regulation การควบคุมดูแล 

relationship ความสมัพนัธ์ 

relationships in organisms ความสมัพนัธ์ในส่ิงมีชีวติ 

relative humidity ความช้ืนสมัพทัธ์ 

release ปล่อย 
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relevant ท่ีเก่ียวขอ้ง 

remain the same คงเหมือนกนั 

remains คงอยู ่

renewable ท่ีไม่มีวนัหมด 

renewable energy resource แหล่งพลงังานท่ีไม่มีวนัหมด 

renewable resource ทรัพยากรท่ีไม่มีวนัหมด 

repair ซ่อม 

represent แทน 

reproduce สืบพนัธ์ุ 

reproduction การสืบพนัธ์ุ 

reproductive ท่ีสืบพนัธ์ุ 

reptile สตัวเ์ล้ือยคลาน 

required ท่ีบงัคบั 

resist ตา้นทาน 

resistant to ต่อตา้น 

resource ทรัพยากร 

respiration การหายใจ 

respiratory system ระบบทางเดินหายใจ 

respond ตอบ 

response การตอบ 

responsible มีความรับผิดชอบ 

restore ปฏิรูป 

result ผลลพัธ์ 

reuse ใชใ้หม่ 

reverse ยอ้นกลบั 

revolution การปฎิวติั 

revolve ปฎิวติั 

rock หิน 

rock cycle วงจรหิน 

role บทบาท 

root ราก 

rotate หมุนเวยีน 

rotation การหมุน 

runoff ของเหลวท่ีไหลออก 
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rust สนิม 

S  

saliva นํ้าลาย 

salivate ทาํใหน้ํ้ าลายออก 

samples ตวัอยา่ง 

scale อตัรา 

scarce หายาก 

science วทิยาศาสตร์ 

scientific (use appropriate scientific tools) วทิยาศาสตร์ (ใชเ้คร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ท่ีเหมาะสม) 

scientific inquiry การไต่สวนทางวทิยาศาสตร์ 

scientific investigation การสอบสวนวทิยาศาสตร์ 

scientific law กฎทางวทิยาศาสตร์ 

scientific name ช่ือทางวทิยาศาสตร์ 

scientific thinking ความคิดทางวทิยาศาสตร์ 

scrape ถู 

screw ตะปูควง 

sea floor spreading การกระจายพ้ืนทะเล 

sea level ระดบันํ้ าทะเล 

season ฤดูกาล 

secondary ท่ีสอง 

sediment ตะกอน 

sedimentary rock หินตะกอน 

sedimentation การตกตะกอน 

seed เมลด็ 

seedling ตน้กลา้ 

seep ซึม 

select เลือก 

selective breeding การผสมพนัธ์ุแบบเลือก 

sense ความรู้สึก 

sense organ อวยัวะรับความรู้สึก 

sequencing การจดัลาํดบั 

series circuit วงจรชุด 

settle ตั้งถ่ินฐาน 

sewage  นํ้าเน่า  
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sex cell เซลลเ์พศ 

sex cells เซลลเ์พศ 

sexual ทางเพศ 

shape รูปร่าง 

shell เปลือก 

shield volcano ภูเขาไฟรูปโล่ 

shiver สัน่ 

significant สาํคญั 

similarity ความคลา้ยกนั 

simple machine เคร่ืองกลอยา่งง่าย 

siren เสียงหวอ 

situation สถานการณ์ 

size ขนาด 

skeletal muscle โครงกระดูกกลา้มเน้ือ 

skeletal system ระบบโครงกระดูก 

shy อาย 

small intestine ลาํไสเ้ลก็ 

smog ควนัหมอก 

smooth muscle กลา้มเน้ือเรียบ 

soil ดิน 

soil texture เน้ือดิน 

solar cell เซลลแ์สงอาทิตย ์

solar eclipse สุริยปุราคา 

solar energy พลงังานแสงอาทิตย ์

solar system ระบบสุริยจกัรวาล 

solid ของแขง็ 

solidification การทาํใหเ้ป็นของแขง็ 

solubility การละลาย 

solute ตวัถูกละลาย 

solution ทางออก 

solvent สารละลาย 

sound เสียง 

sound recorder เคร่ืองบนัทึกเสียง 

source แหล่งท่ีมา 
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space อวกาศ 

specialize เช่ียวชาญ 

species สปีช่ีส์ 

specific เฉพาะ 

specimens ตวัอยา่ง 

speed ความเร็ว 

sperm อสุจิ 

spill หก 

spinal cord เสน้ประสาทไขสนัหลงั 

spiral เกลียว 

sponge ฟองนํ้ า 

spore สปอร์ 

spring ฤดูใบไมผ้ลิ 

spring scale ตาชัง่จาน 

sprout แตกหน่อ 

squint เหล่ 

stable เสถียร 

stages ระยะ 

stamen เกสรดอกไมต้วัผู ้

star ดาว 

starch กาก 

state สภาพ 

static charge ประจุสถิต 

static electricity ไฟฟ้าสถิต 

stem ลาํตน้ 

stigma มลทิน 

stimulus ตวักระตุน้ 

stomach กระเพาะอาหาร 

stopwatch นาฬิกาจบัเวลา 

strain สายพนัธ์ุ 

strategy กลวธีิ 

strato ชั้นบรรยากาศสเตรโท 

stratus cloud ชั้นเมฆ 

streak ร้ิวลาย 
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structural adaptation การปรับโครงสร้าง 

structure โครงสร้าง 

sublimation การระเหิด 

subsoil ชั้นใตผ้ิวดิน 

substance สาร 

sugar นํ้าตาล 

sulfuric acid กรดซลัเฟอริก 

summarize สรุป 

sun ดวงอาทิตย ์

supernova ซูเปอร์โนวา 

support สนบัสนุน 

surface พ้ืนผิว 

survey แบบสาํรวจ 

survival การรอดชีวติ 

survive, survival รอดชีวติ การรอดชีวติ 

swamp หนองนํ้ า 

sweat เหง่ือ 

switch สลบั 

system ระบบ 

T  

table ตาราง 

table salt เกลือแกง 

tadpole ลูกนํ้ า 

tape measure สายวดั 

technology เทคโนโลย ี

telescope กลอ้งโทรทรรศน ์

temperate ปานกลาง 

temperature อุณหภูมิ 

temporary magnet แม่เหลก็ชัว่คราว 

terrestrial planets ดาวเคราะห์คลา้ยโลก 

test การทดสอบ 

theory ทฤษฎี 

thermal energy พลงังานความร้อน 

thermometer เคร่ืองวดัอุณหภูมิ 
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thunderstorm ฝนฟ้าคะนอง 

tide กระแสนํ้ า 

tilt เอียง 

tilted ท่ีเอียง 

time เวลา 

tissue เน้ือเยือ่ 

tool เคร่ืองมือ 

topsoil ดินชั้นบน 

tornado ทอร์นาโด 

trachea หลอดลมคอ 

trade-offs การแลกเปล่ียน 

trait อุปนิสยั 

transfer โอน 

transform เปล่ียน 

transport ขนส่ง 

transport system ระบบขนส่ง 

transverse wave คล่ืนแนวขวาง 

trench คูนํ้ า 

trial การทดลอง 

tropical เขตร้อน 

troposphere ชั้นบรรยากาศโลกชั้นล่างสุด 

trough แอ่งนํ้ า 

tumor เน้ืองอก 

turbine กงัหนั 

type ประเภท 

U  

unbalanced forces แรงท่ีไม่สมดุล 

undergo metamorphosis มีการเปล่ียนแปลงของหินเม่ือถูกความร้อน 

unequal ไม่เท่ากนั 

unicellular เซลลเ์ดียว 

unifying themes สาระสาํคญัรวมกนั 

unique ไม่เหมือนใคร 

universe จกัรวาล 

unstable ไม่เสถียร 
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V  

vacuole แวคิวโอล 

valley หุบเขา 

vapor นํ้า 

variable ตวัแปร 

variation การผนัแปร 

variety ความหลากหลาย 

vascular system ระบบหลอดเลือด 

vascular tissue เน้ือเยือ่หลอดเลือด 

vegetable ผกั 

vehicle ยานพาหนะ 

vein หลอดเลือด 

velocity ความเร็ว 

vertebrate มีกระดูกสนัหลงั 

vibrate สัน่ 

virus ไวรัส 

visible ท่ีเห็นได ้

visible light แสงท่ีเห็นได ้

vitamin ไวตามิน 

volcanic activity กิจกรรมภูเขาไฟ 

volcano ภูเขาไฟ 

voltmeter โวลตมิ์เตอร์ 

volume ปริมาณ 

W  

warm อุ่น 

water นํ้า 

water cycle วงจรนํ้ า 

water vapor ไอนํ้ า 

wavelength ความยาวคล่ืน 

weather สภาพอากาศ 

weathering การผกุร่อน 

wedge ล่ิม 

weight นํ้าหนกั 

wheel and axle ลอ้และเพลา 
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white blood cell เซลลเ์ลือดขาว 

wind ลม 

wind vane กงัหนัลม 

wise ฉลาด 

work งาน 

wrinkle รอยยน่ 

Z  

zone เขต 

zygote ไซโกต 

 




