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A  

abandon ละท้ิง 

abbreviation ตวัยอ่ 

ability ความสามารถ 

abiogenesis การกาํเนิดของส่ิงมีชีวติจากส่ิงไม่มีชีวติ 

abiotic ส่ิงไม่มีชีวติ 

abiotic factor ปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงไม่มีชีวติ 

abortion การแทง้ 

absorption การดูดซึม 

accomplish ทาํสาํเร็จ 

according to ตาม 

account บญัชี 

accumulate สะสม 

accurate ถูกตอ้ง 

acetylcholine อะซิทิลคอลีน 

acid กรด 

acid rain ฝนกรด 

acidity ความเป็นกรด 

acne สิว 

acquire ไดรั้บ 

acquired characteristics คุณลกัษณะท่ีไดรั้บ 

acquired immunity ภูมิคุม้กนัท่ีไดรั้บ 

acquired immunodeficiency 
syndrome (AIDS) 

อาการภูมิคุม้กนับกพร่องท่ีไดรั้บ (เอดส์) 

acromegaly โรคอะโครเมกาลี 

activation energy พลงังานการกระตุน้ 

active immunity ภูมิคุม้กนัก่อข้ึนเอง 

active site ไซตท่ี์ใชง้าน 

active transport การขนส่งท่ีใชง้าน 

activity กิจกรรม 

adaptation การปรับตวั 

adaptive ท่ีปรับเปล่ียน 

adaptive radiation รังสีท่ีปรับเปล่ียน  

adaptive value ค่าท่ีปรับเปล่ียน 
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addiction การติด 

additional ท่ีเพ่ิมเติม 

adenine อะเดนีน 

adenosine diphosphate (ADP) อะเดโนไซน์ไดฟอสเฟต (ADP) 

adenosine monophosphate 
(AMP) 

อะเดโนไซนโ์มโนฟอสเฟต (AMP) 

adenosine triphosphate (ATP) อะเดโนไซนไ์ตรฟอสเฟต (ATP) 

adequate เพียงพอ 

adhesion การเกาะติด 

adipose tissue เน้ือเยือ่ไขมนั 

adolescence วยัรุ่น 

adrenal cortex เยือ่หุม้สมองต่อมหมวกไต 

adrenal gland ต่อมหมวกไต 

adrenal medulla ไขกระดูกต่อมหมวกไต 

adrenaline ฮอร์โมนอะดรีนาลีน 

adrenocorticotropic hormone 
(ACTH) 

ฮอร์โมนอะดรีโนคอร์ติโคโทรปิก (ACTH) 

adsorption การดูดซบั 

adult ผูใ้หญ่ 

advantage ขอ้ไดเ้ปรียบ 

aerobe ส่ิงมีชีวติท่ีมีชีวติอยูไ่ดโ้ดยตอ้งอาศยัออกซิเจน 

aerobic ใชอ้ากาศ 

aerobic respiration การหายใจรับอากาศ 

aerosol ละอองของเหลว 

afterbirth หลงัการเกิด 

agar วุน้ 

agarose อะกาโรส 

agglutination การเกาะติดกนั 

agglutinin อะกลูตินิน 

agglutinogen อะกลูติโนเจน 

aging การมีอายมุากข้ึน 

agricultural เก่ียวกบัเกษตรกรรม 

agriculture เกษตรกรรม 

AIDS (acquired immunodeficiency 
syndrome) 

เอดส์ (โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง) 

ailment อาการป่วย 
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air pollution มลพิษทางอากาศ 

air sac ถุงลม 

air space น่านฟ้า 

albinism โรคผิวเผือก 

albino คนเผือก 

albumen ไข่ขาว 

alcoholic fermentation การหมกัแอลกอฮอล ์

algae สาหร่าย 

algal bloom ปรากฏการณ์สาหร่ายสะพร่ัง 

alimentary canal ทางเดินอาหาร 

alkaline เป็นด่าง 

all or none response การตอบทั้งหมดหรือไม่ตอบเลย 

allantois แอลแลนทอยส์ 

allele (s) คู่ยนีอตัรา 

allergic แพ ้

allergic reactions ปฏิกิริยาแพ ้

allergy อาการแพ ้

alter (ed) ท่ีเปล่ียนแปลง 

altered gene ยนีท่ีเปล่ียนแปลง 

alternation of generation การเปล่ียนแปลงการสร้าง 

alveolus ถุงลม 

ameba อะมีบา 

amoeboid movement การเคล่ือนไหวของอะมีบา 

amino acid (s) กรดอะมิโน 

amino group กลุ่มอะมิโน 

ammonia แอมโมเนีย 

amniocentesis แอมมิโนเซนเทอซิส 

amnion ถุงนํ้ าครํ่ า 

amniotic fluid นํ้าคร่ํา 

amount ปริมาณ 

amphibian คร่ึงบกคร่ึงนํ้ า 

amylase อะไมเลส 

anabolism การสร้างเน้ือเยือ่ 

anaerobe ส่ิงมีชีวติท่ีไม่ตอ้งการอากาศ 
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anaerobic ท่ีไม่มีอากาศ 

analgesic ยาแกป้วด 

analogous structure โครงสร้างคลา้ยคลึง 

anaphase ระยะท่ีส่ีของการแบ่งตวั 

anatomy กายวภิาคศาสตร์ 

androgen ฮอร์โมนเพศชาย 

anemia โรคโลหิตจาง 

angina pectoris อาการปวดรุนแรงท่ีหวัใจ 

animal สตัว ์

ant มด 

antenna (e) หนวด 

anterior ส่วนหนา้ 

anther เกสรตวัผูข้องดอกไม ้

antibiotic (s) ยาปฏิชีวนะ 

antibodies ภูมิคุม้กนั 

antibody ภูมิคุม้กนั 

anticodon แอนตีโคดอน 

antigen แอนติเจน 

antihistamine สารแกอ้าการภูมิแพ ้

antiseptics ยาฆ่าเช้ือโรค 

antitoxin ยาตา้นพิษ 

anus ทวารหนกั 

aorta เสน้เลือดใหญ่ 

aortic arch โคง้ของหลอดเลือด 

aphotic zone เขตไร้แสง 

appearance การปรากฏ 

appendage ส่วนหอ้ยทา้ย 

appendicitis ไสต่ิ้งอบัเสบ 

appendix ไสต่ิ้ง 

apply ประยกุต ์

appropriate เหมาะสม 

approval การอนุมติั 

aquaculture การเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า 

aquarium พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้ า 
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aquatic สตัวน์ํ้ า 

arid แหง้แลง้ 

arrow ลูกศร 

arteriole เสน้เลือดแดงใหญ่ 

artery เสน้เลือดแดง 

arthritis โรคไขขอ้ 

artificial selection การเลือกประดิษฐ ์

asbestos แร่ใยหิน 

ascending colon ลาํไสใ้หญ่ส่วนข้ึน 

ascorbic acid วติามินซี 

asexual ไร้เพศ 

asexual reproduction การสืบพนัธ์ุไร้เพศ 

asexually ท่ีไร้เพศ 

ash ข้ีเถา้ 

aspen ตน้แอสเพน 

assembled รวมกนั 

assimilation การดูดซึม 

associate เช่ือมโยง 

association neuron เซลลป์ระสาทการเช่ือมโยง 

assuming สมมุติ 

assumption สมมุติฐาน 

aster ดอกแอสเตอร์ 

asthma โรคหอบหืด 

astigmatism อาการตาพร่า 

atherosclerosis ภาวะหลอดเลือดแขง็ 

athlete’s foot โรคนํ้ ากดัเทา้ 

atmosphere บรรยากาศ 

atmospheric ในบรรยากาศ 

atmospheric temperature อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศ 

atom อะตอม 

atomic mass มวลอะตอม 

atomic number เลขอะตอม 

ATP (adenosine tri-phosphate) เอทีพี (อะเดโนไซนไ์ตร-ฟอสเฟต) 

atria ของหวัใจหอ้งบน 
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atrium หวัใจหอ้งบน 

attach แนบ 

attack โจมตี 

attempt พยายาม 

auditory canal รูหูส่วนใน 

auditory nerve ประสาทหู 

auricle ใบหู 

autoclave เคร่ืองอบดว้ยไอนํ้ า 

automobile ยานยนต ์

autonomic nervous system ระบบประสาทอตัโนมติั 

autosome ออโตโซม 

autotroph ออโตทรอฟ 

autotrophic ออโตทรอฟิก 

autotrophic nutrition สารอาหารออโตทรอฟ 

auxin ออกซิน 

availability การมีอยู ่

available มีอยู ่

axis แกน 

axon แกนของเซลลป์ระสาท 

B  

bacteria แบคทีเรีย 

bacterial เก่ียวกบัแบคทีเรีย 

bacterial infections การติดเช้ือแบคทีเรีย 

bacterial pneumonia ปอดบวมจากแบคทีเรีย 

bacteriophage ไวรัสท่ีตอ้งอาศยัอยูก่บัเซลลข์องแบคทีเรีย 

bacterium เช้ือแบคทีเรีย 

balance ความสมดุล 

balanced diet อาหารท่ีสมดุล 

ball and socket joint ขอ้ต่อท่ีใชลู้กกลมกบัเบา้ 

bare เปลือย 

bark เปลือกไม ้

barnacle เพรียง 

basal metabolic rate อตัราเผาผลาญเป็นมูลฐาน 

base ฐาน 
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base-pairing การจบัคู่ฐาน 

bass เสียงทุม้ 

beak จะงอยปาก 

bear หมี 

beaver บีเวอร์ 

beetle เต่าทอง 

behavior พฤติกรรม 

behavioral เชิงพฤติกรรม 

benedict’s solution วธีิแกปั้ญหาของเบเนดิกต ์

benthos สตัวท์ะเลหนา้ดิน 

beriberi โรคเหน็บชา 

bias อคติ 

bicarbonate ไบคาร์โบเนต 

biceps กลา้มเน้ือแขนดา้นหนา้ส่วนบน 

bicuspid valve วาลว์สองแฉก 

bilateral symmetry สมมาตรสองดา้น 

bile นํ้าดี 

bile duct ท่อนํ้ าดี 

bile pigment รงควตัถุนํ้ าดี 

binary fission การแยกแบบไบนารี 

binomial nomenclature ระบบการตั้งช่ือแบบทวนิาม 

biochemical processes กระบวนการชีวเคมี 

biochemistry ชีวเคมี 

biodegradable ยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ 

biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพ 

biogenesis ชีวกาํเนิด 

biogeochemical cycle วงจรทางชีวธรณีเคมี 

biological catalysis ตวัเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ 

biological control การควบคุมทางชีวภาพ 

biological magnification อตัราขยายทางชีวภาพ 

biology ชีววทิยา 

biomass ชีวมวล 

biome ชีวนิเวศ 

bioremediation มลพิษชีวบาํบดั 
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biosphere ชีวมณฑล 

biotechnological ชีวเทคโนโลย ี

biotechnology ชีวเทคโนโลย ี

biotic ส่ิงมีชีวติ 

biotic factor ปัจจยัส่ิงมีชีวติ 

birch ตน้เบิร์ช 

birth canal ช่องคลอด 

birth control การคุมกาํเนิด 

birth rate อตัราการเกิด 

biuret test การทดสอบไบยเูร็ต 

bladder กระเพาะปัสสาวะ 

blade ใบมีด 

blastula ชั้นของเซลล ์

blending inheritance การถ่ายทอดลกัษณะแบบผสม 

blind spot จุดบอด 

blinking การกระพริบตา 

block กีดขวาง 

blood เลือด 

blood cavity โพรงเลือด 

blood circulation การไหลเวยีนโลหิต 

blood clotting การอุดตนัของเลือด 

blood group กลุ่มเลือด 

blood plasma พลาสมาเลือด 

blood platelet เกลด็เลือด 

blood pressure แรงดนัโลหิต 

blood smear สเมียร์เลือด 

blood sugar นํ้าตาลในเลือด 

blood transfusion การถ่ายเลือด 

blood vessel เสน้เลือด 

boil ตม้ 

bond พนัธะ 

bone กระดูก 

bone marrow ไขกระดูก 

booklet หนงัสือเล่มเลก็ 
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botany พฤกษศาสตร์ 

Bowman’s capsule แคปซูลของโบวแ์มน 

brain สมอง 

brain stem กา้นสมอง 

bread mold ราขนมปัง 

breathing การหายใจ 

breeding การผสมพนัธ์ุ 

briefly อยา่งสั้นๆ 

broccoli บร็อคโคลี 

bronchitis โรคหลอดลม 

bronchus หลอดลม 

bubble ฟอง 

bud ตน้อ่อน 

budding การออกตน้อ่อน 

buffer บฟัเฟอร์ 

bulb หลอดไฟ 

burn ไหม ้

C  

cabbage กะหลํ่าปลี 

calcium  แคลเซียม  

calcium carbonate แคลเซียมคาร์โบเนต 

calibrate สอบเทียบ 

calorie แคลอรี 

calorimeter แคลอรีมิเตอร์ 

cancer มะเร็ง 

canopy กนัสาด 

capacity ความจุ 

capillary รูเลก็ 

capillary action การซึมตามรูเลก็ 

carbohydrate  คาร์โบไฮเดรต  

carbohydrate (s) คาร์โบไฮเดรต 

carbon คาร์บอน 

carbon cycle วฏัจกัรคาร์บอน 

carbon dioxide คาร์บอนไดออกไซด ์
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carbon fixation การตรึงคาร์บอน 

carbon monoxide คาร์บอนมอนออกไซด ์

carbon-containing ท่ีมีคาร์บอน 

carboxyl group กลุ่มคาร์บอกซิล  

carcinogen คาร์ซิโนเจน 

cardiac muscle กลา้มเน้ือหวัใจ 

cardiovascular disease โรคหวัใจ 

carnivore สตัวกิ์นเน้ือ 

carnivorous ท่ีกินเน้ือ 

carotene แคโรทีน 

carrier พาหะ 

carrying capacity ความจุในการลาํเลียง 

cartilage กระดูกอ่อน 

catabolism ขบวนการทาํลาย 

catalase คาตาเลส 

catalyst ตวัเร่ง 

caterpillar หนอนผีเส้ือ 

catfish ปลาดุก 

cattail ดอกธูปฤาษี 

caudal fin ครีบหาง 

caudal vertebra กระดูกสนัหลงัค่อนไปทางหาง 

caudatum คอดาทมั 

cauliflower กะหลํ่าดอก 

cell เซลล ์

cell body ร่างกายเซลล ์

cell cycle วงจรเซลล ์

cell division การแบ่งเซลล ์

cell membrane เยือ่หุม้เซลล ์

cell plate แผน่เซลล ์

cell respiration การหายใจระดบัเซลล ์

cell specialization เน้ือเยือ่พืช 

cell theory ทฤษฎีเซลล ์

cell wall ผนงัเซลล ์

cell-mediated immunity ภูมิคุม้กนัแบบพ่ึงเซลล ์
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cellular respiration การหายใจระดบัเซลล ์

cellulose เซลลูโลส 

Celsius เซลเซียส 

Celsius scale ระบบวดัเป็นเซลเซียส 

centigrade เซนติเกรด 

centimeter เซนติเมตร 

central nervous system ระบบประสาทส่วนกลาง 

centrifuge ป่ันเหวีย่ง 

centriole เซนทริโอล 

centromere เซนโตรเมียร์ 

centrosome เซนโทรโซม 

cereal group กลุ่มธญัพืช 

cerebellum สมองส่วนล่าง 

cerebral cortex เยือ่หุม้สมอง 

cerebrospinal fluid นํ้าไขสนัหลงั 

cerebrum ส่วนซิริบร่ัมของสมอง 

certain แน่นอน 

cervix ปากมดลูก 

challenge ความทา้ทาย 

chemical ท่ีเก่ียวกบัสารเคมี 

chemical bond พนัธะทางเคมี 

chemical equation สมการทางเคมี 

chemical formula สูตรทางเคมี 

chemical reaction ปฏิกิริยาทางเคมี 

chemoautotroph คีโมเฮเทโรทรอฟ 

chemosynthesis การสงัเคราะห์ทางเคมี 

chemotherapy เคมีบาํบดั 

chemotropism สารเคมีเป็นส่ิงเร้า 

chicken pox อีสุกอีใส 

chipmunk ชิพมงัค ์

chitin ไคติน 

chlorine คลอรีน 

chlorophyll คลอโรฟิลล ์

chloroplast คลอโรพลาสต ์
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cholera อหิวาตกโรค 

cholesterol คอเลสเตอรอล 

chordate สตัวมี์แกนสนัหลงั 

chorion คอไรออน 

chromatid โครมาติด 

chromatin โครมาติน 

chromatography โครมาโทกราฟี 

chromosomal alteration การปรับเปล่ียนโครโมโซม 

chromosomal recombination’s การรวมตวัใหม่ของโครโมโซม 

chromosome โครโมโซม 

chyme อาหารยอ่ยแลว้ในกระเพาะอาหารต่อมาจะเขา้สู่ลาํไสเ้ลก็ 

cilia ซิเลีย 

ciliary motion การเคล่ือนท่ีการปรับเลนส์ 

circulation การไหลเวยีน 

circulate ไหลเวยีน 

circulatory ท่ีไหลเวยีน 

circulatory system ระบบไหลเวยีน 

claim การกล่าวอา้ง 

class ชั้น 

classification การจาํแนกประเภท 

classify จาํแนกประเภท 

clawed มีเลบ็ 

cleavage แนวกระเทาะของหิน 

climate ภูมิอากาศ 

climax community สงัคมสมบูรณ์ 

climax  จุดสุดยอด  

climax  จุดสุดยอด  

clipping การตดั 

clone โคลน 

cloning การโคลน 

close circulatory systems ระบบไหลเวยีนปิด 

coacervate ชั้นท่ีเกาะตวัแน่นของของเหลว 

coal ถ่านหิน 

coarse adjustment การปรับเปล่ียนหยาบ 
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coast ชายฝ่ัง 

coastal ocean มหาสมุทรชายฝ่ัง 

coastline ชายฝ่ัง 

cocci แบคทีเรียทรงกลม 

coccus แบคทีเรียทรงกลม 

cockroach แมลงสาบ 

cocoon รังไหม 

codominance การครอบงาํร่วม 

codon โคดอน 

coenzyme โคเอนไซม ์

coevolution การววิฒันาการร่วม 

cohesion การติดต่อกนั 

cohesive force แรงการติดกนั 

collect รวบรวม 

collecting duct ท่อรวม 

colloidal dispersion การกระจายตวัของคอลลอยด ์

colon ลาํไสใ้หญ่ 

colony อาณานิคม 

color blindness อาการตาบอดสี 

coloration การยอ้มสี 

combat การต่อสู ้

combination การรวม 

commensalism การอยูแ่บบพ่ึงพากนั 

common ร่วม 

common ancestor บรรพบุรุษร่วม 

common cold หวดัทัว่ไป 

communicable ส่ือสารได ้

communication การส่ือสาร 

community ชุมชน 

competition การแข่งขนั 

competitive exclusion principle หลกัการของการไม่ปรากฏร่วมกนัในการแก่งแยง่ 

complementary ท่ีเก้ือกลู 

complete protein โปรตีนสมบูรณ์ 

complex multicellular หลายเซลลเ์ชิงซอ้น 
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complexity ความซบัซอ้น 

compost ปุ๋ยหมกั 

compound ผสม 

compound eye ตารวม 

compound light microscope กลอ้งจุลทรรศน์เชิงซอ้น 

compound microscope กลอ้งจุลทรรศน์แบบผสม 

concentration ความเขม้ขน้ 

concentration gradient การไล่ระดบัความเขม้ขน้ 

concept แนวคิด 

conception มโนภาพ 

concerning เก่ียวกบั 

conclusion บทสรุป 

condensation การควบแน่น 

conditioned reflex การตอบสนองแบบมีเง่ือนไข 

conditioning การปรับสภาพ 

conduct ความประพฤติ 

conduction การนาํ 

cone กรวย 

conifer ตน้สน 

coniferous แบบตน้สน 

coniferous forest ป่าสน 

conjugation การผนั 

connective tissue เน้ือเยือ่เก่ียวพนั 

conservation การอนุรักษ ์

conservation of environment การอนุรักษข์องสภาพแวดลอ้ม 

considered ท่ีพิจารณา 

constipation ทอ้งผกู 

construct สร้าง 

consumer ผูบ้ริโภค 

contain บรรจุ 

content ปริมาณความจุ 

contour farming การปลูกพืชตามแนวระดบัสูงตํ่าของพ้ืนท่ี 

contour ploughing การไถนาเป็นขั้นบนัได 

contraception การคุมกาํเนิด 
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contractile vacuole คอนแทรกไทลแ์วคิวโอล 

contribute สนบัสนุน 

control ควบคุม 

controlled experiment การทดลองแบบควบคุม 

controlled variable ตวัแปรท่ีควบคุม 

convergent evolution ววิฒันาการมาบรรจบ 

convert แปลง 

convulsion การชกักระตุก 

coordinating system ระบบการประสานงาน 

coordination การประสานงาน 

coral ปะการัง 

coral reef แนวปะการัง 

coronary circulation การไหลเวยีนหลอดเลือดหวัใจ 

coronary artery หลอดเลือดหวัใจ 

corpus luteum คอร์ปัสลูเตียม 

cortex เยือ่หุม้สมอง 

cortisone คอร์ติโซน 

cotyledon ใบเล้ียง 

covalent bond พนัธะโควาเลน 

cover คลุม 

cover crop พืชคลุมดิน 

coverslip แผน่กระจกปิด 

Cowper’s gland ต่อมของคาวเปอร์ 

Cranial nerve เสน้ประสาทสมอง 

crayfish กุง้นํ้ าจืด 

crescent เส้ียว 

cretinism สภาพแคระโง่ 

cricket จ้ิงหรีด 

crisp กรอบ 

crop พืชผล 

crop rotation การหมุนเวยีนพืชผล 

crop breeding การผสมพนัธ์ุพืชผล 

crop fertilization การใส่ปุ๋ยพืชผล 

crop pollination การผสมเกสรพืชผล 
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crossing-over การขา้ม 

crustacean สตัวน์ํ้ าเปลือกแขง็ 

cryptic coloration การยอ้มสีซ่อนเร้น 

cultivated plant พืชท่ีเพาะปลูก 

culture การเพาะปลูก 

currently ปัจจุบนั 

cuticle หนงักาํพร้า 

cutting การตดั 

cycling การป่ันจกัรยาน 

cyclonic เก่ียวกบัพายหุมุน 

cysteine ซีสเทอีน 

cytokinesis การแบ่งไซโทพลาสซึม 

cytolysis การสลายตวัของเซลล ์

cyton ไซตนั 

cytoplasm ไซโทพลาสซึม 

cytoplasmic division การแยกไซโทพลาสซึม 

cytosine ไซโตซีน 

cytoskeleton ไซโทสเกเลตนั 

D  

damage ความเสียหาย 

dangerous อนัตราย 

dark reaction ปฏิกิริยาท่ีไม่ใชแ้สง 

Darwinism ลทัธิดาร์วนิ 

data ขอ้มูล 

daughter cell เซลลท่ี์เกิดข้ึนใหม่จากการแบ่งเซลล ์

deamination การเอาหมู่อะมิโนออก 

decay ผพุงั 

deciduous ท่ีผลดัใบ 

deciduous tree ตน้ไมผ้ลดัใบ 

decomposer (s) ตวัยอ่ยสลาย 

decomposition การยอ่ยสลาย 

decrease ลด 

defecation การอุจจาระ 

defective ท่ีบกพร่อง 
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defective gene ยนีท่ีบกพร่อง 

deficiency disease โรคความบกพร่อง 

defoliation การทาํใหใ้บไมร่้วง 

deforestation การตดัไมท้าํลายป่า 

degeneration การเส่ือมสภาพ 

dehydration การสูญเสียนํ้ า 

dehydration synthesis การสงัเคราะห์ในสภาพสูญเสียนํ้ า 

dehydrogenase ดีไฮโดรเจเนส 

deletion การลบ 

demand การร้องขอ 

demographic transition การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์ 

demography ประชากรศาสตร์ 

denaturation การทาํใหผ้ิดธรรมชาติ 

dendrite ก่ิงกา้นเซลลป์ระสาท 

denitrification กระบวนการรีดิวซ์ไนเตรทใหอ้ยูใ่นรูปของก๊าซไนโตรเจน 

denitrifying bacteria แบคทีเรียท่ีทาํใหไ้นเตรทอยูใ่นรูปก๊าซไนโตรเจน 

density-dependent limiting factor ปัจจยัจาํกดัตามความหนาแน่น 

density-independent limiting 
factor 

ปัจจยัจาํกดัท่ีอิสระจากความหนาแน่น 

deoxyribonucleic acid (DNA) กรดดีออกซีริโบนิวคลิอิก (DNA) 

deoxyribose ดีออกซีริโบส 

dependent variable ตวัแปรตาม 

deplete ทาํใหห้มดส้ิน 

depletion การหมดส้ิน 

depressant ท่ีกดประสาท 

dermis ผิวชั้นหนงัแท ้

desalination การแยกเกลือ 

desert ทะเลทราย 

desertification การกลายเป็นทะเลทราย 

desirable ท่ีเป็นท่ีปรารถนา 

destroy ทาํลาย 

destruction การทาํลาย 

detect ตรวจพบ 

detection การตรวจพบ 
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determine กาํหนด 

detoxication การขจดัสารพิษ 

detrimental อนัตราย 

detritus เศษซาก 

development การพฒันา 

deviation การเบ่ียงเบน 

dextrose เดกซ์โทรส 

diabetes เบาหวาน 

diagram แผนภาพ 

dialysis กระบวนการกรองของเสีย 

diaphragm กระบงัลม 

diarrhea ทอ้งร่วง 

diastole การขยายตวัตามปกติของหวัใจ 

diastolic pressure ความดนัไดแอสโตลิค 

diatom ไดอะตอม 

dichotomous แบบทวลิกัษณ์ 

dichotomous key ไดโคโตมสัคีย ์

died off เสียชีวติ 

diet อาหาร 

differ แตกต่าง 

differences ความแตกต่าง 

differentiation การทาํใหแ้ตกต่าง 

diffusion การแพร่กระจาย 

digest ยอ่ย 

digestion การยอ่ย 

digestive enzyme เอนไซมย์อ่ยอาหาร 

digestive juices นํ้ายอ่ย 

digestive system ระบบยอ่ย 

dihybrid  สองลกัษณะ 

dihybrid cross การผสมพนัธ์พนัธุกรรมสองลกัษณะ 

dilation of blood vessel การขยายของเสน้เลือด 

dimorphism ดิมอร์ฟิซึม 

dinosaur ไดโนเสาร์ 

dioxide ไดออกไซด ์
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dipeptide ไดเปปไทด ์

diphtheria โรคคอตีบ 

diploid ดิพลอยด ์

direct harvesting การเก็บเก่ียวโดยตรง 

direction ทิศทาง 

directly โดยตรง 

disaccharide ไดแซกคาไรด ์

disadvantage ขอ้เสียเปรียบ 

disaster ภยัพิบติั 

discs ดิสก ์

disease โรค 

disjunction ประพจน์เลือก 

dislocation การเล่ือน 

dispersal การกระจาย 

disposal การกาํจดั 

dispose กาํจดั 

disrupt รบกวน 

dissecting microscope กลอ้งจุลทรรศนจ์าํแนก 

dissection การจาํแนก 

dissolve ละลาย 

diuretic ขบัปัสสาวะ 

diurnal เวลากลางวนั 

diversity ความหลากหลาย 

divide แยก 

(DNA) deoxyribonucleic acid (ดีเอน็เอ) กรดดีออกซีริโบนิวคลิอิก 

DNA fingerprinting  การลอกลายน้ิวมือหาดีเอน็เอ 

DNA polymerase ดีเอน็เอ โพลีเมเรส 

dominance ความเด่น 

dominant ลกัษณะเด่น 

dominant gene ยนีเด่น 

dominant species สปีช่ีส์หลกั 

dominant trait อุปนิสยัเด่น 

dormancy ภาวะไม่เคล่ือนท่ี 

dorsal ส่วนหลงั 
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double fertilization การปฏิสนธิซอ้น 

double helix เกลียวคู่ 

Down’s syndrome ดาวน์ซินโดรม 

drainage การระบาย 

drilling การเจาะ 

drone ผึ้งตวัผู ้

drosophila แมลงหวี ่

drug ยา 

drug abuse การใชย้าในทางผิด 

drug dependence การพ่ึงยา 

drug overdose การทานยาเกินขนาด 

duckweed จอกแหน 

ductless gland ต่อมไร้ท่อ 

dump ท้ิง 

duodenum ลาํไสเ้ลก็ส่วนตน้ 

dwarfism ท่ีเต้ียแคระ 

dynamic พลวตั 

dynamic equilibrium ดุลยภาพพลวตั 

dysentery โรคบิด 

E  

eagle นกอินทรีย ์

ear หู 

ear canal รูหู 

eardrum แกว้หู 

earthworm ไสเ้ดือน 

echinoderm สตัวท์ะเลในไฟลมั 

ecological เก่ียวกบันิเวศวทิยา 

ecological riche (s) ความสมบูรณ์ทางนิเวศ 

ecological pyramid พิรามิดนิเวศ 

ecological succession การสืบทอดทางนิเวศ 

ecologically เชิงนิเวศ 

ecology นิเวศวทิยา 

economically เชิงเศรษฐกิจ 

ecosystem ระบบนิเวศ 
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ecosystem diversity ความหลากหลายในระบบนิเวศ 

ectoderm เอก็โตเดิร์ม 

edema อาการบวมนํ้ า 

effective ท่ีมีประสิทธิภาพ 

effectiveness ความมีประสิทธิภาพ 

effector ตวัสร้างผลกระทบ 

egg ไข ่

ejection การพน่ 

elbow joint ขอ้ต่อศอก 

electrocardiogram (EGG) or (EKG) คล่ืนไฟฟ้าของหวัใจ (EGG) หรือ (EKG) 

electron อิเลก็ตรอน 

electron microscope กลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน 

electronic balance ความสมดุลอิเลก็ตรอน 

electrophoresis การเคล่ือนไหวของอนุภาคคอลลอยดใ์นของเหลว 

element องคป์ระกอบ 

elephantiasis เทา้ชา้ง 

eliminate กาํจดั 

elongation region ภูมิภาคท่ียดืยาว 

elongation zone เขตท่ียดืยาว 

embolism เสน้เลือดอุดตนั 

embolus ส่ิงอุดตนัเสน้เลือด 

embryo เอม็บริโอ 

embryo sac ถุงเอม็บริโอ 

embryology วทิยาเอม็บริโอ 

embryonic เป็นตวัอ่อน 

embryonic membrane เยือ่หุม้เอม็บริโอ 

emigration การอพยพ 

emit ปล่อย 

emphysema ถุงลมโป่งพอง 

emulsification การผสมของเหลวสองอยา่งท่ีไม่เขา้กนั 

enable ทาํใหเ้ป็นไปได ้

enamel เคลือบฟัน 

end product ผลิตภณัฑท์า้ยสุด 

endangered species สปีช่ีส์ใกลสู้ญพนัธ์ุ 
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endemic เฉพาะถ่ิน 

endocrine gland(s) ต่อมไร้ท่อ 

endocrine system ระบบไร้ท่อ 

endocrinology การศึกษาเก่ียวกบัต่อมไร้ท่อ 

endocytosis การนาํสารเขา้สู่เซลล ์

endoderm เอนโดเดอร์ม 

endoparasite เอนโดปรสิต 

endoplasmic ท่อขนาดเลก็แทรกอยูใ่นไซโตปลาสซึม 

endoskeleton โครงกระดูกภายในร่างกาย 

endosperm เอนโดเสปิร์ม 

endosperm nucleus นิวเคลียสของเอนโดเสปิร์ม  

energy flow กระแสพลงังาน 

energy pyramid พีรามิดพลงังาน 

engineering วศิวกรรม 

engulf ดูดกลืน 

enlist ลงรายช่ือ 

enrich ทาํใหม้ากข้ึน 

environment สภาพแวดลอ้ม 

environmental ทางสภาพแวดลอ้ม 

environmental impact statement คาํกล่าวเก่ียวกบัผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

enzyme(s) เอนไซม ์

enzyme-substrate complex ความซบัซอ้นของเอนไซมส์ภาพยอ่ย 

epicotyl ลาํตน้เหนือใบเล้ียง 

epidemic การแพร่ระบาด 

epidermis หนงักาํพร้า 

epididymis หลอดนํ้ าอสุจิ 

epiglottis ฝาปิดกล่องเสียง 

epinephrine (adrenaline) ฮอร์โมนเพ่ิมความดนัเลือดและใหห้วัใจเตน้เร็ว (ฮอร์โมนอะดรีนาลีน) 

epithelium เยือ่บุผิว 

equatorial plane แนวศูนยก์ลางเซลล ์

equatorial plate แนวก่ึงกลางเซลล ์

equilibrium ดุลยภาพ 

era ยคุ 

erect posture ท่าตั้งตรง 
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erosion การสึกกร่อน 

error ขอ้ผิดพลาด 

Escherichia coli (e. coli) เอสเชอริเชีย โคไล (อี โคไล) 

esophagus หลอดอาหาร 

essential amino acid กรดอะมิโนจาํเป็น 

estrogen เอสโทรเจน 

estuary ชะวากทะเล 

ethyl alcohol อีธิล แอลกอฮอล ์

euglena ยกูลีนา 

eukaryote ยกูาริโอต 

eukaryotic cell เซลลย์กูาริโอติก 

Eustachian tube ท่อเช่ือมหูชั้นกลางกบัคอส่วนบน 

evaporate ระเหย 

evaporation การระเหย 

evidence หลกัฐาน 

evolution ววิฒันาการ 

evolutionary ท่ีมีววิฒันาการ 

evolve มีววิฒันาการ 

examination การตรวจสอบ 

except ยกเวน้ 

excess การเกิน 

excessive ท่ีเกิน 

excretion การขบัถ่าย 

excretory ขบัถ่ายดี 

exercise แบบฝึกหดั 

exhalation การหายใจ 

exhale หายใจ 

exhaust ความอ่อนเพลีย 

exhibit แสดง 

exist(s) ท่ีมีอยู ่

exocrine gland ต่อมมีท่อ 

exon เอก็ซอน 

exoskeleton โครงร่างแขง็ภายนอก 

experiment การทดลอง 
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expiration การหมดอาย ุ

explanation การอธิบาย 

explosive ระเบิด 

exponential growth การเติบโตอยา่งทวคูีณ 

expose(d) ท่ีสมัผสั 

expressed ท่ีแสดง 

expression เคร่ืองหมาย 

extensor กลา้มเน้ือยดึ 

extent ขอบเขต 

external ภายนอก 

external fertilization การปฏิสนธิภายนอก 

external respiration การหายใจภายนอก 

extinct สูญพนัธ์ุ 

extinction การสูญพนัธ์ุ 

extinction of fauna การสูญพนัธ์ุของสตัว ์

extracellular digestion การยอ่ยนอกเซลล ์

extract สกดั 

eye ตา 

eyepiece (ocular) เลนส์ (เก่ียวกบัตา) 

F  

facilitated diffusion การแพร่แบบแฟลิเทต 

Fahrenheit scale ระดบัการวดัเป็นฟาเรนไฮต ์

fallopian tube (oviduct) ปีกมดลูก (ท่อนาํไข)่ 

fallout ผลท่ีตามมา 

family ครอบครัว 

fangs เข้ียว 

farsightedness การมีสายตายาวไกล 

fat ไขมนั 

fatal ถึงตาย 

fatigue อาการเพลีย 

fatty acid กรดไขมนั 

feather ขน 

feces อุจจาระ 

feedback การส่งกลบั 
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feedback mechanism กลไกแบบตอบสนองกลบั 

female gamete เซลลสื์บพนัธ์ุผูห้ญิง 

female reproductive system ระบบสืบพนัธ์ุผูห้ญิง 

femur กระดูกโคนขา 

fermentation การหมกั 

fern เฟิร์น 

fertilization การผสมพนัธ์ุ 

fertilizer(s) ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดลูก 

fetal เก่ียวกบัทารกในครรภ ์

fetal alcohol syndrome กลุ่มอาการทารกในครรภไ์ดรั้บแอลกอฮอล ์

fetus ลูกอ่อนในครรภ ์

fever ไข ้

fewer นอ้ยกวา่ 

fiber เสน้ใย 

fibrin ไฟบริน 

fibrinogen ไฟบริโนเจน 

fibrous root system ระบบรากฝอย 

field ลาน 

field of microscope ลานของกลอ้งจุลทรรศน ์

filament ไสห้ลอด 

filter out กรองออก 

filtered ท่ีกรอง 

filtrate กรอง 

filtration การกรอง 

fin ครีบ 

finches นกกระจิบ 

fine adjustment การปรับเปล่ียนละเอียด 

fingerprinting การลอกลายน้ิวมือ 

finite จาํกดั 

firm แน่น 

first filial generation รุ่นทางพนัธุกรรมแรก 

first-level consumer ผูบ้ริโภคระดบัแรก 

fission การแยก 

flagella ฟลาเจลลา 
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flagellum แสเ้ซลล ์

flatworm หนอนตวัแบน 

flea เห็บ 

flexor กลา้มเน้ือท่ีดึงขอ้ต่อ 

flipper of whale ครีบปลาวาฬ 

florescence การเรืองแสง 

flow การไหลเวยีน 

flow of energy การไหลเวยีนของพลงังาน 

flower ดอกไม ้

fluid ของเหลว 

fluke พยาธิ 

fluoridation การเติมฟลูออไรด ์

fluoride ฟลูโอไรด ์

folic acid กรดโฟลิก 

follicle รูขมุขน 

follicle stimulating hormone (FSH) ฮอร์โมนกระตุน้รูขมุขน (FSH) 

food allergen สารก่อภูมิแพใ้นอาหาร 

food chain ห่วงโซ่อาหาร 

food poisoning อาหารเป็นพิษ 

food pyramid พีรามิดอาหาร 

food vacuole แวคิวโอลอาหาร  

food web สายใยอาหาร 

forceps คีมหนีบ 

forest conservation การอนุรักษป่์าไม ้

form รูปแบบ 

formation การสร้าง 

formula สูตร 

fossil ฟอสซิล 

fossil fuel เช้ือเพลิงฟอสซิล 

fossil record บนัทึกฟอสซิล 

four o’clock flower ดอกบานเยน็ 

fracture การแตกร้าว 

fragment ช้ินส่วน 

fraternal twin แฝดเทียม 
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freeze drying การทาํแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ 

frequently บ่อย 

freshwater นํ้าจืด 

fructose ฟรุกโทส 

fruit ผลไม ้

fruit fly แมลงหวี ่

fumes ควนั 

fungi รา 

fungus รา 

fur ขนสตัว ์

G  

galactose กาแลกโทส 

galactosemia กาแลคโตซีเมีย 

gall bladder ถุงนํ้ าดี 

gallon แกลลอน 

gallstone น่ิวนํ้ าดี 

gamete เซลลสื์บพนัธ์ุ 

gametogenesis การเจริญเซลลเ์พศ 

gamma globulin แกมมา โกลบูลิน 

ganglion ปมประสาท 

gas exchange การแลกเปล่ียนแก๊ส 

gaseous exchange การแลกเปล่ียนแก๊ส 

gasoline ก๊าซโซลีน 

gastric กระเพาะอาหาร 

gastric juice นํ้ายอ่ย 

gastro vascular cavity ช่องกลวงกลางลาํตวัสตัวช์ั้นตํ่า 

gastrula แกสตรูลา 

gastrulation แกสทรูเลชนั 

gel electrophoresis การเคล่ือนไหวของอนุภาคคอลลอยดใ์นเจล 

gene ยนี 

gene expression การแสดงออกของยนี 

gene frequency ความถ่ียนี  

gene linkage การเช่ือมโยงยนี 

gene mutation การเปล่ียนแปลงยนี 
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gene  ยนี  

gene(s) ยนี 

generalization การสรุปแนวคิด 

genetic ทางพนัธุกรรม 

genetic counseling การใหค้าํปรึกษาทางพนัธุกรรม 

genetic disease โรคทางพนัธุกรรม  

genetic diversity ความหลากหลายทางพนัธุกรรม 

genetic engineering วศิวกรรมทางพนัธุกรรม 

genetic marker ตวัทาํเคร่ืองหมายทางพนัธุกรรม 

genetic recombination การรวมใหม่ทางพนัธุกรรม 

genetic variation การผนัแปรทางพนัธุกรรม  

genetically เชิงพนัธุกรรม 

genetics พนัธุกรรม 

genome เจโนม 

genotype จีโนไทป 

genus จาํพวก 

geographic isolation การแยกออกทางภูมิศาสตร์ 

geologic time scale การวดัเวลาทางธรณีวทิยา  

geotropism การเคล่ือนไหวตามแรงดึงดูดของโลก 

germ theory of disease ทฤษฎีเช้ือโรคของโรค 

German measles หดัเยอรมนั 

germination การแตกหน่อ 

gestation period ช่วงการตั้งครรภ ์

GH (growth hormone) GH (ฮอร์โมนการเติบโต) 

gigantism สภาพร่างยกัษ ์

gibberellin กิบเบเรลลิน 

gill เหงือก 

gizzard กระเพาะอาหารของนก 

gland ต่อม 

global warming ภาวะโลกร้อน 

glomerulus เสน้โลหิตฝอย 

glucagon กลูคากอน 

glucose กลูโคส 

glycerol กลีเซอรอล 
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glycine ไกลซีน 

glycogen ไกลโคเจน 

glycolysis ไกลโคลิซิส 

gaiter สนบัแขง้ 

Golgi body (apparatus) กอลจิบอดี (เคร่ืองมือ) 

gonad อวยัวะสืบพนัธ์ุ 

gonadotropin การศึกษาอวยัวะสืบพนัธ์ุ 

gonorrhea โรคหนองใน 

gorilla กอริลลา 

gout โรคเก๊า 

gradualism การเปล่ียนแปลงทางการเมืองค่อยเป็นค่อยไป 

graduated cylinder กระบอกตวง 

grafting การปลูกถ่ายอวยัวะ 

gram กรัม 

grana กรานา 

graph กราฟ 

grasshopper ตัก๊แตน 

grassland ทุ่งหญา้ 

gray matter เน้ือเทา 

green algae สาหร่ายสีเขียว 

green revolution การปฎิวติัสีเขียว 

greenhouse effect ปฏิกิริยาเรือนกระจก 

greenhouse gas แก๊สเรือนกระจก 

grid เสน้ตาราง 

growth การเติบโต 

guanine กวานิน 

guard cell(s) เซลลป์กป้อง 

gullet หลอดอาหาร 

gymnosperm จิมโนสเปิร์ม 

gypsy moth ผีเส้ือยปิซี 

H  

habit นิสยั 

habitat ถ่ินท่ีอยู ่

habitat fragmentation การกระจายตวัของถ่ินท่ีอยู ่
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hair follicle รูขมุขนผม 

half-life คร่ึงชีวติ 

haploid (monoploid) ฮาปลอยด ์(โมโนปลอยด)์ 

Hardy Weinberg law กฎของฮาร์ดี ไวน์เบิร์ก 

harm อนัตราย 

harmful อนัตราย 

harmless ไม่อนัตราย 

harvesting เก็บเก่ียว 

hatching การฟัก 

Haversian canal ท่อฮาเวอร์เชียน 

hay หญา้แหง้ 

hay fever ไขล้ะอองฟาง 

heart หวัใจ 

heart attack โรคหวัใจ 

heart transplant การผา่ตดัเปล่ียนหวัใจ 

heart-lung machine เคร่ืองหวัใจ-ปอด 

heart beat cycle วงจรการเตน้ของหวัใจ 

helix ส่วนท่ีเป็นเกลียว 

hemoglobin ฮิโมโกลบิน 

hemolysis การแตกตวัของเมด็โลหิตแดง 

hemophilia ฮีโมฟิเลีย 

heparin ยาเฮพาริน 

hepatic artery หลอดเลือดแดงเฮปาติก 

hepatic portal circulation ระบบการไหลเวยีนของเลือดท่ีตบั 

herb สมุนไพร 

herbivore(s) สตัวกิ์นพืชเป็นอาหาร 

hereditary ทางพนัธุกรรม 

heredity พนัธุกรรม 

hermaphrodite คนท่ีมีทั้งอวยัวะเพศชายและเพศหญิง 

heterotroph เฮเทโรทรอฟ 

heterotroph hypothesis สมมุติฐานเฮเทโรทรอฟ 

heterotrophic เฮเทโรทรอฟิก 

heterotrophic nutrition สารอาหารเฮเทโรทรอฟิก 

heterotrophs เฮเทโรทรอฟ 
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heterozygous เฮเทอโรไซกสั 

heterozygous genotype จีโนไทปเฮเทอโรไซกสั  

hibernation การจาํศีล 

high blood pressure แรงดนัโลหิตสูง 

high energy bond พนัธะพลงังานสูง 

hindbrain สมองส่วนหลงั 

hip joint ขอ้ต่อสะโพก 

histamine ฮีสตามีน 

histidine ฮีสตาดีน 

histology มิญชวทิยา 

histone โปรตีนฮิสโตน 

homeostasis การรักษาสมดุลของร่างกาย 

homeowner เจา้ของบา้น 

hominid โฮมินิด 

homo sapiens โฮโมเซเปียน 

homologous chromosome โครโมโซมคลา้ยคลึงกนั 

homologous structure โครงสร้างคลา้ยคลึงกนั 

homozygous โฮโมไซกสั 

homozygous genotype จีโนไทปโฮโมไซกสั 

hoofed animal สตัวเ์ทา้แยก 

hookworm พยาธิปากขอ 

hormone ฮอร์โมน 

host สตัวห์รือพืชท่ีเป็นท่ีอาศยัของปรสิต 

hot ร้อน 

hot water bath อ่างนํ้ าร้อน 

huge ใหญ่โต 

hull เปลือกหุม้ 

humerus กระดูกตน้แขน 

humidity ความช้ืน 

hummingbird ฮมัมิงเบิร์ด 

humoral immunity ภูมิคุม้กนัของเหลวของร่างกาย 

humus ฮิวมสั 

hunting การล่า 

hybrid พนัธ์ุผสม 
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hybrid vigor ความแขง็แรงของพนัธ์ุผสม 

hybridization การผสมพนัธ์ุ 

hydra ไฮดรา 

hydrocarbon ไฮโดรคาร์บอน 

hydrochloric acid กรดไฮโดรคลอริก 

hydrogen acceptor ตวัรับไฮโดรเจน  

hydrolysis การสลายตวัสารประกอบ 

hydroponics การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น 

hydrotropism ไฮโดรทรอปิซึม 

hyper parasitism ปรสิตอนัดบัสูงกวา่ 

hypertension ความดนัสูง 

hyperthyroidism ภาวะต่อมไทรอยดท์าํงานมากเกิน 

hypertonic solution สารละลายไฮโปโทนิก 

hypocotyl ไฮโปคอติล 

hypo secretion การขบันอ้ย 

hypothalamus ไฮโปธาลามสั 

hypothesis สมมุติฐาน 

hypothyroidism ภาวะขาดไทรอยดฮ์อร์โมน 

hypotonic solution สารละลายไฮโปทอนิก 

I  

ibuprofen อีบูโพรเฟน 

ICF (intercellular fluid) ไอซีเอฟ (ของเหลวระหวา่งเซลล)์ 

identical เหมือนกนั 

identical twin แฝดเหมือนกนั 

identity อตัลกัษณ์ 

ileum อีเลอมั 

illustrate แสดงตวัอยา่ง 

immigration การอพยพ 

immune ภูมิคุม้กนั 

immune response การตอบสนองภูมิคุม้กนั 

immune system ระบบภูมิคุม้กนั 

immunity ภูมิคุม้กนั 

inorganic อนินทรีย ์

immunization การสร้างภูมิคุม้กนัโรค 
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impact ผลกระทบ 

implantation การฝังตวั 

import การนาํเขา้ 

importation การนาํเขา้ 

imprint ประทบัตรา 

impulse กระแสประสาท 

in vitro fertilization การใหปุ๋้ยในสภาพแวดลอ้มท่ีทาํเทียมข้ึน 

inappropriate ไม่เหมาะสม 

inborn immunity ภูมิคุม้กนัโดยกาํเนิด 

inbreeding การผสมพนัธ์ุในระหวา่งส่ิงมีชีวติท่ีมีพอ่แม่เดียวกนั 

incidence เหตุการณ์ 

incisors ฟันหนา้ 

include รวม 

incomplete dominance การครอบงาํไม่สมบูรณ์ 

incomplete protein โปรตีนไม่สมบูรณ์ 

increase เพ่ิม 

incubation period ช่วงเวลาการฟักตวั  

independent (manipulated) 
variable 

ตวัแปรอิสระ (ท่ีเปล่ียน) 

independent assortment การจดัประเภทอิสระ  

index fossil ฟอสซิลดชันี  

indicate บ่งบอก 

indicator ตวับ่งช้ี 

individual บุคคล 

industrial hazard อนัตรายทางอุตสาหกรรม 

industrial melanism ปรากฏการณ์ทางพนัธุกรรมใหมี้สีเขม้ข้ึนเพ้ือตอบสนองตาอมลพิษ  

industrialization การทาํใหเ้ป็นอุตสาหกรรม 

infantile paralysis โรคโปลิโอ 

infection การติดเช้ือ 

infectious ติดเช้ือ 

infer อนุมาน 

inference การอนุมาน 

inferior vena cava หลอดเลือดเวนาคาวาดา้นล่าง 

infinite ไม่จาํกดั 
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inflammation การอกัเสบ 

Inflammatory response การตอบสนองการอกัเสบ 

influence อิทธิพล 

ingestion การกิน 

inhibition center ศูนยก์ลางการยบัย ั้ง 

inhalation การหายใจเขา้ 

inherit สืบทอด 

inheritance การสืบทอด 

innate behavior พฤติกรรมแต่กาํเนิด 

inorganic compound สารประกอบอนินทรีย ์

insect แมลง 

insecticide(s) ยาฆ่าแมลง 

insectivorous plant พืชท่ีกินแมลงเป็นอาหาร 

insert แทรก 

Inspect ตรวจสอบ 

inspiration แรงบนัดาลใจ 

instinct สญัชาตญาณ 

insulin อินซูลิน 

interaction ปฏิสมัพนัธ์ 

interbreed(ing) การผสมพนัธ์ุกนัระหวา่งพนัธ์ุ 

Intercellular fluid ของเหลวระหวา่งเซลล ์

interference การแทรกแซง 

interferon อินเตอร์เฟอรอน 

internal development การพฒันาภายใน 

internal fertilization การปฏิสนธิภายใน  

internally ภายใน 

interneuron ระหวา่งเซลลป์ระสาท 

interphase ระยะแรกในการแบ่งตวัของเซลล ์

interspecific competition การแข่งขนัระหวา่งประชากรต่างชนิด 

intestinal juice นํ้ายอ่ย 

intestine ลาํไส้ 

intracellular digestion การยอ่ยภายในเซลล ์

introduce แนะนาํ 

intron อินทรอน 
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invasion การบุกรุก 

invasive species สปีช่ีส์รุกราน 

inversion การผกผนั 

invertebrate สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั 

investigation การสอบสวน 

involuntary muscle กลา้มเน้ือท่ีเคล่ือนไหวโดยอตัโนมติั 

involve(ing) เก่ียวขอ้ง 

iodine ไอโอดีน 

ion ไอออน 

ionic bond พนัธะไอออน 

iron เหลก็ 

irradiation การฉายรังสี 

irritability การตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

islet of Langerhans ต่อมไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ 

isolated ท่ีแยกตวั 

isotonic solution สารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ในการละลายเท่ากนั 

isotope ไอโซโทป 

J  

jellyfish แมงกะพรุน 

joint ขอ้ต่อ 

juvenile hormone ฮอร์โมนส์คงสภาพตวัอ่อน 

K  

karyotype แคริโอไทป์ 

karyotyping การจดัเรียงคาริโอไทป์ 

kelp forest ป่าสาหร่าย 

keratin เคราติน 

kernels เคอร์เนล 

kidney ไต 

kinetic energy พลงังานจุลน ์

kingdom(s) อาณาจกัร 

Klinefelter’s syndrome กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ 

knee joint ขอ้ต่อเข่า 

knee-jerk reflex ปฏิกิริยาการเตะขาท่ีเกิดจากการเคาะถูกเสน้เอน็ท่ีหวัเข่า 

knowledge ความรู้ 
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L  

labor แรงงาน 

laboratory หอ้งปฏิบติัการ 

labyrinth หูชั้นใน 

lack การขาด 

lactase แลกเทส 

lacteal ท่อนํ้ าเหลืองเลก็ 

lactic acid กรดแลคติก 

lactose แลกโทส 

ladybug เต่าทอง  

lake ทะเลสาบ 

Lamarckism ทฤษฎีของลามรรค 

lamella ลาเมลลา 

lancet มีดปลายแหลมขนาดเลก็มีสองคม 

landfill การถมดิน 

large intestine ลาํไสใ้หญ่ 

larva ตวัอ่อน 

larynx กล่องเสียง 

latitude เสน้รุ้ง 

law of dominance กฎของลกัษณะเด่น 

law of independent assortment กฎแห่งการรวมกลุ่มอยา่งอิสระ 

law of segregation กฎของการแบ่งแยก 

law of use and disuse กฎของการใชแ้ละการไม่ใช ้

laxative ยาระบาย 

layering การจดัชั้น 

loop of Henle ห่วงเฮนเล 

leaf sheath กลีบดอก 

leaflet ใบอ่อน 

leaks รอยร่ัว 

learning การเรียนรู้ 

least นอ้ยสุด 

legume ผกั 

leguminous plant พืชประเภทผกั 

lens เลนส์ 
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leopard เสือดาว 

leucine ลิวซีน 

leukemia โรคโลหิตชนิดหน่ึงท่ีมีเมด็โลหิตขาวผิดปกติ 

leukocyte เมด็เลือดขาว 

lichen(s) ตะไคร่ 

life cycle วงจรชีวติ 

lifespan ช่วงชีวติ 

ligament เอน็ 

light microscope กลอ้งจุลทรรศน์แสง 

light-dependent reaction ปฏิกิริยาตามแสง 

lily ลิลล่ี 

limestone หินปูน 

limit จาํกดั 

limiting factor(s) ปัจจยัจาํกดั 

limiting nutrient สารอาหารจาํกดั 

litmus paper กระดาษลิทมสั 

linked gene ยนีท่ีเช่ือมโยง 

lipase ไลเพส 

lipid ไขมนั 

lipid bilayer ชั้นไขมนัแบบสองชั้น 

lithosphere ธรณีภาค 

liver ตบั 

livestock ปศุสตัว ์

lizard สตัวเ์ล้ือยคลาน 

lobster กุง้กา้มกราม 

lock ลอ็ก 

lockjaw ขากรรไกรคา้ง 

locomotion การเคล่ือนท่ี 

log บนัทึก 

logging การบนัทึก 

logistic growth การเติบโตทางการขนส่ง 

longitudinal muscle กลา้มเน้ือแนวยาว 

louse ไร 

lubricating oil นํ้ามนัหล่อล่ืน 
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luminescent การเปล่งแสง 

lung ปอด 

Luteinizing hormone (LH) ลูทิไนซิงฮอร์โมน (แอลเฮช) 

lymph นํ้าเหลือง 

lymph gland ต่อมนํ้ าเหลือง  

lymph node ต่อมนํ้ าเหลือง  

lymph vessel ท่อนํ้ าเหลือง  

lymphatic system ระบบนํ้ าเหลือง  

lymphocyte เมด็เลือดขาวพวกไม่มีแกรนูล 

lysosome ไลโซโซม 

M  

macroevolution ววิฒันาการระดบัมหภาค 

macromolecule โมเลกลุขนาดใหญ ่

maggot ตวัอ่อนของแมลง 

magnification การขยาย 

maintaining การบาํรุงรักษา 

malaria มาลาเรีย 

malathion มาลาไทออน 

malfunction การทาํหนา้ท่ีผดิ 

malignant เลวร้าย 

malnutrition ทุพโภชนาการ 

maltase มอลเตส 

maltose มอลโตส 

mammal(s) สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

mammary gland ต่อมนํ้ านม 

manage จดัการ 

manageable จดัการได ้

mane แผงขน 

manipulated (independent) 
variable 

ตวัแปรท่ีเปล่ียน (อิสระ) 

manufacturing การผลิต 

marine เก่ียวกบัทะเล 

marine biome ชีวนิเวศทางทะเล 

marrow ไขกระดูก 
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marsupial สตัวมี์กระเป๋าหนา้ทอ้ง 

mass มวล 

mass extinction การสูญพนัธ์ุจาํนวนมาก 

mass number เลขมวล 

mate คู ่

material วตัถุ 

maternal immunity ภูมิคุม้กนัแม่ 

melting การละลาย 

measles โรคหดั 

measurement การวดั 

mechanism กลไก 

medulla oblongata ส่วนล่างสุดท่ีต่อกบักระดูกไขสนัหลงัตรง 

meiosis ระยะไมโอซิส 

melanin เมลานีน 

melanocyte cell เซลลเ์มลาโนไซต ์

melt(ing) การละลาย 

membrane เยือ่หุม้ 

Mendelism พนัธุศาสตร์เมนเดเลียน 

meninges เยือ่หุม้สมอง 

meningitis เยือ่หุม้สมองอกัเสบ 

meniscus รูปวงเดือน 

menopause วยัหมดประจาํเดือน 

menstrual cycle วงจรประจาํเดือน 

menstruation ประจาํเดือน 

mention กล่าวถึง 

mesentery เยื้อแขวนลาํไส ้

mesoderm เมโซเดิร์ม 

mesophyll เมโซฟิลล ์

mesophyte เมโซไฟต ์

messenger RNA (mRNA) เมสเซนเจอร์ อาร์เอน็เอ (mRNA) 

metabolic เก่ียวกบัการเผาผลาญ 

metabolic waste ของเสียจากการเผาผลาญ 

metabolism การเผาผลาญ 

metal โลหะ 
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metamorphic rock หินแปร 

metaphase เมตาเฟส 

metastasis การแพร่กระจายของเน้ือร้าย 

method วธีิ 

methylene blue เมธิลีน บลู 

metric ruler ไมว้ดั 

metric system ระบบเมตริก 

microbe(s) จุลชีพ 

microclimate สภาพอากาศระดบัจุลภาค 

micro dissection การจาํแนกระดบัจุลภาค 

microfilament ไมโครฟิลาเมนท ์

micrometer ไมโครเมตร 

micronucleus ไมโครนิวเคลียส 

microorganism จุลินทรีย ์

microscope กลอ้งจุลทรรศน ์

microscopic ขนาดเลก็มาก 

microtubule ไมโครทิวบูล 

midbrain สมองส่วนกลาง 

migration การอพยพ 

milk นม 

milk tooth ฟันนํ้ านม 

milligram มิลลิกรัม 

milliliter มิลลิลิตร 

millimeter มิลลิเมตร 

mimicry การลอ้เลียน 

mineral แร่ธาตุ 

mitochondria ไมโทคอนเดรีย 

mitochondrion ไมโทคอนเดรียน 

mitosis ไมโทซิส 

mitotic cell division การแบ่งเซลลไ์มโทติก 

mixture ส่วนผสม 

model ตน้แบบ 

modification การดดัแปลง 

molar โมลาร์ 
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mold รา 

molecular โมเลกลุ 

molecular formula สูตรโมเลกลุ  

molecule(s) โมเลกลุ 

Mollusca มอลลสักา 

mollusk สตัวป์ระเภทหอยและปลาหมึก 

Monera โมเนรา 

monocotyledon พืชใบเล้ียงเด่ียว 

monocycle วงจรเด่ียว 

monohybrid cross การผสมพิจารณาลกัษณะเดียว 

monomer โมโนเมอร์ 

monoploid โมโนปลอยด ์

monosaccharide โมโนแซกคาไรด ์

monoxide มอนออกไซด ์

morphine มอร์ฟีน 

morphology สณัฐานวทิยา 

mortality อตัราการตาย 

morula มอรูลา 

mosaic โมเสก 

mosquito ยงุ 

moss(es) มอส 

moth มอด 

motile ท่ีเคล่ือนท่ีได ้

motility การเคล่ือนท่ี 

motor nerve ประสาทการเคล่ือนท่ี 

motor neuron เซลลป์ระสาทการเคล่ือนท่ี 

movement การเคล่ือนท่ี 

mucous membrane เยือ่หุม้เมือก 

mucus เมือก 

multicellular หลายเซลล ์

multiple allele(s) มลัติเปิลแอลลีลส์ 

multiple birth การเกิดมากมาย 

multiple-gene inheritance การสืบทอดหลายยนี 

multiple ผลคูณ 
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multiply คูณ 

mumps โรคคางทูม 

muscle กลา้มเน้ือ 

muscle contraction การหดเกร็งกลา้มเน้ือ 

muscle fatigue อาการกลา้มเน้ือเพลีย 

muscular กลา้มเน้ือ 

muscular system ระบบกลา้มเน้ือ 

mushroom เห็ด 

mussel หอยแมลงภู่ 

mutagen สารก่อกลายพนัธ์ุ 

mutagenic agent สารก่อกลายพนัธ์ุ 

mutant กลายพนัธ์ุ 

mutate(d) กลายพนัธ์ุ 

mutation การกลายพนัธ์ุ 

mutualism การเก่ียวขอ้งกนั 

mycelia ไมซีเลีย 

mycelium ไมซีเลียม 

myelin sheath ปลอกไมอีลิน 

myofibril ไมโอไฟบริล 

myopia ภาวะสายตาสั้น 

N  

narcotic drug ยาเสพติด 

nasal cavity โพรงจมูก 

natural immunity ภูมิคุม้กนัธรรมชาติ 

natural selection การเลือกตามธรรมชาติ 

naturally ตามธรรมชาติ 

nature and nurture controversy ประเด็นถกเถียงพฒันาการระหวา่งพนัธุกรรมตามธรรมชาติกบัสภาพแวดลอ้มของการฟมูฟัก 

nearby ใกลเ้คียง 

nearsightedness สายตาสั้น 

nectar นํ้าหวาน 

negative feedback การควบคุมฮอร์โมนแบบยบัย ั้งการยอ้นกลบั 

negative ลบ 

nematode ไสเ้ดือนฝอย 

nephron หน่วยไต 
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nerve ประสาท 

nerve cell (neuron) เซลลป์ระสาท (เซลลป์ระสาท) 

nerve cord เสน้ประสาท 

nerve fiber เสน้ใยประสาท 

nerve impulse กระแสประสาท 

nerve net ร่างแหประสาท 

nervous system ระบบประสาท 

neural plate นิวรัล เพลต 

neurohormone 
(neurotransmitter) 

นิวโรฮอร์โมน (สารส่ือประสาท) 

neuromuscular junction การเช่ือมต่อกลา้มเน้ือประสาท 

neuron เซลลป์ระสาท 

neurotransmitter สารส่ือประสาท 

neutral เป็นกลาง 

neutralization การทาํใหเ้ป็นกลาง 

neutron นิวตรอน 

niche(s) โพรง 

nicotine นิโคติน 

night blindness ตาบอดกลางคืน 

nitrification กระบวนการไนตริฟิเคชนั 

nitrifying bacteria แบคทีเรียสร้างไนโตรต ์

nitrogen cycle วงจรไนโตรเจน 

nitrogen fixation การตรึงไนโตรเจน 

nitrogen-fixing bacteria แบคทีเรียท่ีตรึงไนโตรเจน 

nitrogenous ท่ีมีไนโตรเจน 

nitrogenous waste ของเสียท่ีมีไนโตรเจน 

nocturnal เก่ียวกบักลางคืน 

node โหนด 

nodule กอ้นกลม 

noise pollution มลพิษทางเสียง 

non-communicable ท่ีส่ือสารไม่ได ้

nondisjunction การท่ีโครโมโซมในระยะ anaphase ไม่แยกออกจากกนั 
no placental mammal สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีไม่มีรก 

nonrenewable resources ทรัพยากรท่ีไม่สามารถทดแทนได ้
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nonvascular plant พืชท่ีไม่มีท่อลาํเลียง 

noradrenaline นออะดรีนาลีน 

nostril รูจมูก 

notochord โนโทคอร์ด 

nourish เล้ียงดู 

nuclear fuel เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ 

nuclear membrane (envelope) เยือ่หุม้นิวเคลียร์ (ซอง) 

nuclei นิวเคลียส 

nucleic acids กรดนิวคลีอิก 

nucleoli นิวคลีโอลิ 

nucleolus นิวคลีโอลสั 

nucleotide นิวคลีโอไทด ์

nurture การเล้ียงดู 

numerous มากมาย 

nutrient(s) สารอาหาร 

nutrition โภชนาการ 

nutritional เก่ียวกบัโภชนาการ 

nymph นางไม ้

O  

objective เป็นกลาง 

observation การสงัเกต 

observe สงัเกต 

obtain ไดรั้บ 

occasionally เป็นบางโอกาส 

occur เกิดข้ึน 

octopus ปลาหมึกยกัษ ์

ocular เก่ียวกบัตา 

official เป็นทางการ 

offset ส่ิงชดเชย 

offspring บุตร 

olfaction การดมกล่ิน 

olfactory bulb หลอดจมูก 

olfactory cell เซลลจ์มูก 

omnivore สตัวท่ี์กินทั้งพืชและสตัว ์
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oncogene ยนีส่งเสริมมะเร็ง 

one gene-one polypeptide 
hypothesis 

สมมุติฐานหน่ึงยนี หน่ึงโพลีเปปไทด ์

ontogeny การพฒันาเติบโตของส่ิงมีชีวติ 

oocyst ระยะโอโอซิสต ์

oocyte ไข ่

oogenesis การสร้างเซลลไ์ข ่

open circulatory system ระบบไหลเวยีนเปิด 

operon โอเปรอน 

opinion ความคิดเห็น 

opium ฝ่ิน 

opossum สตัวค์ลา้ยหนู 

opportunity โอกาส 

optic nerve ประสาทตา 

optical microscope กลอ้งจุลทรรศน์แสง 

optimum ภาวะท่ีดีท่ีสุด 

order ลาํดบั 

organ อวยัวะ 

organ system ระบบอวยัวะ 

organelle(s) ออร์แกเนลล ์

organic อินทรีย ์

organic acid กรดอินทรีย ์

organic compound สารประกอบอินทรีย ์

organism ส่ิงมีชีวติ 

osmosis ออสโมซิส 

osmotic potential ความสามารถดูดซึม 

osmotic pressure ความดนัออสโมซิส 

ossification ขบวนการสร้างกระดูก 

osteoarthritis โรคกระดูกเส่ือม 

osteoblast สร้างกระดูก 

osteocyte ออสตีโอไซต ์

osteology การศึกษาโรคกระดูก 

osteoporosis โรคกระดูกพรุน 

outbreeding การผสมพนัธ์ุ 
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ova ไข ่

ovaries รังไข ่

ovary รังไข ่

overall โดยรวม 

overfishing การตกปลามากเกิน 

overgraze การเลม็หญา้มากเกิน 

overproduction การผลิตมากเกิน 

oviduct ท่อนาํไข ่

oviparity การออกไข่ 

oviparous ออกไข่ 

ovulation การสร้างไข ่

ovule ไข่ในถุงไข ่

ovum ไข ่

oxidation ปฏิกิริยาการรวมออกซิเจนกบัสารอ่ืน 

oxygen consumption การบริโภคออกซิเจน 

oxygen cycle การไหลเวยีนออกซิเจน 

oxygen-carbon dioxide cycle การไหลเวยีนออกซิเจน-คาร์บอนไดออกไซด ์

oxyhemoglobin ออกซีฮีโมโกลบิน 

oyster หอยนางรม 

ozone โอโซน 

ozone layer ชั้นโอโซน 

ozone shield 
 

กาํบงัโอโซน 

P  

pacemaker เคร่ืองกระตุน้ 

paired ท่ีเป็นคู ่

Paleozoic พาเลโอโซอิก 

palisade mesophyll พาลิเซด เมโซฟิลล ์

pancreas ตบัอ่อน 

pancreatic duct ท่อตบัอ่อน 

pancreatic juice นํ้าในตบัอ่อน 

paramecium พารามีเซียม 

parasite ปรสิต 

parasitic relationship ความสมัพนัธ์ปรสิต 
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parasitism การเป็นปรสิต 

parasympathetic nervous system 
(PNS) 

ระบบประสาทซิมพาเตติก(PNS) 

parathyroid hormone ฮอร์โมนพาราไธรอยด ์

parent cell เซลลพ์อ่แม่ 

parent generation รุ่นพอ่แม่ 

parental care การดูแลของพอ่แม่ 

parietal lobe กลีบขา้งขม่อม 

parrot นกแกว้ 

Parthenogenesis การสืบพนัธ์ุท่ีไข่เพศเมียไม่ไดผ้สมพนัธ์ุกบัอสุจิ 

partial บางส่วน 

particular โดยเฉพาะส่วน 

passive immunity ภูมิคุม้กนัแบบพาสซีฟ 

passive transport การขนส่งแบบพาสซีฟ 

pasteurization การฆ่าเช้ือ 

patella กระดูกสะบา้ 

pathogen(s) เช้ือโรค 

pathogenic ท่ีทาํใหเ้กิดโรค 

peat ถ่านหินชนิดร่วน 

pedigree เช้ือสาย 

pedigree chart แผนผงัเช้ือสาย 

peer review การตรวจสอบโดยเพ่ือน 

pellagra โรคขาดสารไนอาซิน 

pelvis กระดูกเชิงกราน 

penicillin เพนนิซิลลิน 

penis องคชาต 

pepsin เพพซิน 

peptic ulcer โรคแผลในกระเพาะอาหาร 

peptidase เปปติเดส 

peptide bond พนัธะเปปไทด ์

percentage ร้อยละ 

perennial ยนืตน้ 

perform แสดง 

pericardium เยือ่หุม้หวัใจ 
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period ช่วงเวลา 

peripheral nervous system ระบบประสาทส่วนปลาย 

peristalsis การบีบตวัของทางเดินอาหาร 

permafrost ชั้นดินเยอืกแขง็คงตวั 

permeable ซึมเขา้ไปได ้

permit อนุญาต 

perspiration การเหง่ือออก 

pest ศตัรูพืช 

pesticide(s) ยาฆ่าศตัรูพืช 

petal กลีบดอกไม ้

petri dish จานเปทริ 

petrifaction การกลายเป็นหิน 

pH indicator ตวับ่งช้ีค่ากรดด่าง 

pH scale การวดัค่ากรดด่าง 

phagocyte พาโกไซต ์

phagocytosis กระบวนการพาโกไซโตซิส 

pharynx คอหอย 

phase contrast microscope กลอ้งจุลทรรศน์แสดงขอ้แตกต่างของระยะต่างๆ 

phenol ฟีนอล 

phenotype ฟิโนไทป 

phenylalanine เฟนีลาลานีน 

phenylketonuria(PKU) เฟนิลเคโทนูเรีย (PKU) 

pheromone เฟโรโมน 

phloem ใยเปลือก 

phosphate ฟอสเฟต 

phospholipid ฟอสฟอลิปิด 

phosphorus ฟอสฟอรัส 

phosphorylation ปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชนั 

photic zone โฟติก โซน 

photolysis โฟโตลิซิส 

photon โฟตอน 

photosynthesis การสงัเคราะห์แสง 

phototropism การตอบสนองแสง 

phylum ไฟลมั 
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physical ทางกายภาพ 

physiology สรีรวทิยา 

physiotherapy อายรุเวททางร่างกาย 

phytoplankton แพลงตอนพืช 

pigment เมด็สี 

pill เมด็ 

pimple สิว 

pineal ไพเนียล 

pineal body ต่อมไพเนียล 

pinocytosis พิโนไซโตซิส 

pioneer ผูบุ้กเบิก 

pioneer species สปีช่ีส์บุกเบิก 

pistil เกสรตวัเมีย 

pituitary dwarfism การเจริญเติบโตฮอร์โมนบกพร่องเน่ืองจากต่อมใตส้มองส่วนหนา้ 

pituitary gland ต่อมใตส้มอง 

placenta รก 

placental mammal สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีมีรก 

placental membranes เยือ่หุม้รก 

plague โรคระบาด 

plankton แพลงตอน 

plant พืช 

plasma พลาสมา 

plasma membrane เยือ่หุม้พลาสมา 

plasmid พลาสมิด 

plasmolysis พลาสโมไลซิส 

plastid พลาสทิด 

platelet เกลด็เลือด 

Platyhelminthes ไฟลมัแพลทีเฮลมินเทส 

pleura เยือ่หุม้ปอด 

pleural cavity โพรงเยือ่หุม้ปอด 

plexus ช่องทอ้ง 

pneumonia โรคปอดบวม 

poaching การลุกลํ้าขโมยจบัสตัว ์

point mutation การกลายพนัธ์ุเฉพาะจุด 
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poisonous เป็นพิษ 

polar zone เขตขั้วโลก 

pole ขั้วโลก 

polio โปลิโอ 

pollen grain เมลด็เกสร 

pollen tube หลอดเรณู 

pollination การผสมเกสร 

pollutant มลพิษ 

pollution มลภาวะ 

polygenic พนัธุกรรม 

polygenic traits ลกัษณะทางพนัธุกรรม 

polymer โพลิเมอร์ 

polymerase chain reaction(PCR) ปฏิกิริยาห่วงโซ่โพลีเมเรส (PCR) 

polymorphism ภาวะหลายรูปแบบ 

polyp โพลีป 

polypeptide โพลีเปปไทด ์

polyploidy โพลีปลอยดี 

polysaccharide โพลีแซกคาไรด ์

pond บ่อนํ้ า 

population ประชากร 

population density ความหนาแน่นของประชากร 

population genetics พนัธุกรรมประชากร 

positive feedback การควบคุมฮอร์โมนแบบกระตุน้ยอ้นกลบั 

posterior ดา้นหลงั 

potential ศกัยภาพ 

pouched mammal สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีมีถุงหนา้ทอ้ง 

precipitation ปริมาณฝนท่ีตก 

predation การล่า 

predator ผูล่้า 

predator-prey relationship ความสมัพนัธ์ผูล่้า-เหยือ่  

predatory เป็นผูล่้า 

predict คาดเดา 

prediction การคาดเดา 

pregnancy การตั้งครรภ ์
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premature birth การเกิดก่อนกาํหนด 

prepare เตรียมตวั 

present-day วนัปัจจุบนั 

preserve รักษา 

prevent ป้องกนั 

prevention การป้องกนั 

prey เหยือ่ 

primarily โดยหลกั 

primary consumer ผูบ้ริโภคหลกั 

primary productivity ความสามารถในการผลิตหลกั 

primary root รากแกว้ 

primary succession การสืบทอดหลกั 

primate สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

probability ความน่าจะเป็น 

procedure การดาํเนินงาน 

process กระบวนการ 

producer ผูผ้ลิต 

product ผลิตภณัฑ ์

progesterone โพรเอสเตรอน 

prohibit หา้ม 

prokaryote โปรแคริโอต 

promoter สารกระตุน้ฤทธ์ิทางเคมี 

property คุณสมบติั 

prophase โพรเฟส 

proportion สดัส่วน 

proposal ขอ้เสนอ 

prostaglandin โพรสตาแกลดิน 

prostate gland ต่อมลูกหมาก 

protease โพรทีส 

protect ปกป้อง 

protein โปรตีน 

prothrombin โพรธรอมบิน 

proton โปรตอน 

protoplasm โปรโตพลาสม ์
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protozoan โปรโตโซแอน 

provide(d) จดัหา 

pseudopod เทา้เทียม 

psychosis โรคจิต 

ptyalin นํ้ายอ่ยไทยาลิน 

puberty วยัแรกรุ่น 

pulmonary artery เสน้เลือดแดงท่ีปอด 

pulmonary circulation การไหลเวยีนในปอด 

pulmonary vein เสน้เลือดดาํท่ีปอด 

pulp เยือ่กระดาษ 

pulse ชีพจร 

punctuated equilibrium สมดุลคัน่ 

pupa ดกัแด ้

pupil นกัเรียน 

pure บริสุทธ์ิ 

pure dominant เด่นบริสุทธ์ิ 

pure recessive ดอ้ยบริสุทธ์ิ 

purine สารพิวรีน 

purple สีม่วง 

pus หนอง 

pyloric sphincter ไพโลริก สปินซ์เตอร์ 

pyramid พีรามิด 

pyramid of biomass พีรามิดของชีวมวล 

pyramid of energy พีรามิดของพลงังาน 

pyrimidine สารไพริมิดีน 

pyruvic acid กรดไพรูวกิ 

Q  

qualitative เชิงคุณภาพ 

quality คุณภาพ 

quantitative เชิงปริมาณ 

quarantine กกับริเวณ 

quinine ควนิิน 

quotation เคร่ืองหมายคาํพดู 

R  
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radial symmetry สมมาตรรัศมี 

radiant energy พลงังานจากการแผรั่งสี 

radiation รังสี 

radiation รังสี 

radicle รากปฐมภูมิ 

radioactive สารกมัมนัตรังสี 

radioactive dating การหาอายจุากสารกมัมนัตรังสี 

radioactive element องคป์ระกอบสารกมัมนัตรังสี 

radio-carbon method วธีิกมัมนัตภาพรังสี-คาร์บอน 

radiotherapy รังสีบาํบดั 

radius รัศมี 

ragweed หญา้แรกวดี 

random สุ่ม 

rapidly อยา่งรวดเร็ว 

reabsorption การดูดซึมซํ้ า 

reactant สารตั้งตน้ 

reaction rate อตัราปฏิกิริยา 

recently เร็วๆ น้ี 

receptacle ท่ีรองรับ 

receptor ตวัรับ 

receptor molecule(s) โมเลกลุตวัรับ 

recessive ดอ้ย 

recessive gene ยนีดอ้ย  

recombinant DNA ดีเอน็เอท่ีเกิดจากการรวมสายพนัธ์ุชนิดอ่ืน 

recombination การรวมใหม่ 

recombination gamete เซลลสื์บพนัธ์ุท่ีเกิดจากการรวมใหม่ 

record บนัทึก 

recover กูคื้น 

rectum ช่องทวารหนกั 

recycle นาํกลบัมาใชใ้หม่ 

recycling นาํกลบัมาใชใ้หม่ 

red blood cell เซลลเ์มด็เลือดแดง 

red corpuscle (red blood cell) เมด็โลหิต (เซลลเ์มด็เลือดแดง) 

reduced ท่ีลด 
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reduction การลด 

reduction division (meiosis) การแบ่งจากการลด (ไมโอซิส) 

reflex รีเฟลกซ์ 

reflex arc ส่วนโคง้รีเฟลกซ์ 

reflex center ศูนยก์ลางรีเฟลกซ์  

reforestation การปลูกป่าใหม่ 

refractory period ช่วงเวลาหกัเหแสง 

refute ลบลา้ง 

regeneration การฟ้ืนฟ ู

regular ดา้นเท่า 

regulated ท่ีควบคุม 

regulation การควบคุมดูแล 

related ท่ีสมัพนัธ์ 

relationship ความสมัพนัธ์ 

relative dating การหาอายแุบบเปรียบเทียบ 

release ปลดปล่อย 

reliable พ่ึงพาได ้

rely on พ่ึงพา 

remain คงอยู ่

remote ไกล 

renal artery เสน้เลือดแดงท่ีไต 

renal circulation การไหลเวยีนในไต 

renal portal vein เสน้เลือดดาํพอร์ทลัในไต 

renal vein เสน้เลือดดาํในไต 

renewable ท่ีไม่มีวนัหมด 

renewable resource(s) ทรัพยากรท่ีไม่มีวนัหมด 

rennin เอนไซมท์าํใหน้มเป็นกอ้น 

replicate ทาํซํ้ า 

replication การทาํซํ้ า 

represent แทน 

reproduce สืบพนัธ์ุ 

reproduction การสืบพนัธ์ุ 

reproductive isolation การแยกออกในการสืบพนัธ์ุ 

reptile สตัวเ์ล้ือยคลาน 
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require บงัคบั 

research plan แผนการวจิยั 

researcher นกัวจิยั 

resemble คลา้ย 

residue สารตกคา้ง 

resistance การตา้นทาน 

resource(s) ทรัพยากร 

resources management การจดัการทรัพยากร 

respiration การหายใจ 

respiratory chain ห่วงโซ่การหายใจ 

respiratory surface พ้ืนผิวการหายใจ 

respiratory tract เสน้ทางการหายใจ 

response การตอบ 

resting potential ศกัยภาพช่วงพกัผอ่น 

resting stage (interphase) ระยะพกัผอ่น (ระยะแรกในการแบ่งตวัของเซลล)์ 

restriction enzyme เอนไซมก์ารจาํกดั 

result ผลลพัธ์ 

reticulum ร่างแห 

retina จอตา 

retrovirus แฟชนัสมยัก่อน 

Rh negative blood เลือดลบอาร์เอช 

Rh positive blood เลือดบวกอาร์เอช 

Rhesus factor (Rh factor) ปัจจยัเรซสั (ปัจจยัอาร์เอช) 

rheumatic fever ไขรู้มาติก 

rheumatoid arthritis โรคไขขอ้อกัเสบ 

rhizoid ไรซอยด ์

rhizome ลาํตน้ใตดิ้น 

rib ซ่ีโครง 

rib cage กรงซ่ีโครง 

riboflavin วติามินบีสอง 

ribonucleic acid (RNA) กรดริโบนิวคลิอิก (RNA) 

ribose ริโบส 

ribosomal RNA อาร์เอน็เอ ไรโบโซม 

ribosome(s) ไรโบโซม 
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rickets โรคกระดูกอ่อน 

ringing ดงักงัวาน 

ringworm กลากเกล้ือน 

rip ฉีก 

ripped ท่ีฉีกขาด 

risk ความเส่ียง 

RNA polymerase อาร์เอน็เอ โพลีเมเรส 

roach แมลงสาบ 

Rocky mountain spotted fever ไขร้อกก้ี เมาทเ์ทน สปอตต ์

rodent หนู 

root ราก 

root hair รากผม  

root module โมดูลราก 

root pressure แรงดนัราก 

rotation of crops การหมุนเวยีนพืชผล 

roughage กาก 

roundworm พยาธิตวักลม 

routine กิจวตัร 

rubella หดัเยอรมนั 

rudimentary organ อวยัวะพ้ืนฐาน 

ruminant สตัวเ์ค้ียวเอ้ือง 

runner นกัวิง่ 

S  

Sabin vaccine วคัซีนตา้นโปลิโอ 

saccharide แซคคาไรด ์

saccharin แซคคาริน 

salamander ซาลาเมนเดอร์ 

saline นํ้าเกลือ 

salinity สารละลายท่ีประกอบดว้ยนํ้ าเกลือ 

saliva นํ้าลาย 

salivary amylase อะไมเลสนํ้ าลาย 

salivary gland ต่อมนํ้ าลาย 

Salk vaccine วคัซีนกนัโรคโปลิโอ 

salmon แซลมอน 
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salmonella เช้ือแซลมอเนลา 

salt marsh ดินโป่ง 

salt water นํ้าเกลือ 

sample ตวัอยา่ง 

sand ทราย 

sandy soil ดินทราย 

sanitary มีอนามยั 

sap นํ้าหล่อเล้ียงในเน้ือเยือ่ของตน้ไม ้

saprophyte ส่ิงมีชีวติท่ีกินของเน่าเป่ือย 

saturated fats ไขมนัอ่ิมตวั  

scale การวดั 

scallop หอยเชลล ์

scarcity ท่ีหายาก 

scavenger เคร่ืองเก็บขยะ 

schizophrenia โรคจิตเภท 

Schwann’s cell เซลลข์องชวานน ์

science วทิยาศาสตร์ 

scientific method วธีิทางวทิยาศาสตร์ 

scientific theory ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์  

scientist นกัวทิยาศาสตร์ 

scion หน่อ 

sclera ตาขาว 

sclereid สเกลอรีด 

sclerosis เสน้เลือดตีบ 

scorpion แมงป่อง 

scrotum ถุงอณัฑะ 

scurvy โรคลกัปิดลกัเปิด 

sea anemone ดอกไมท้ะเล 

sea cucumber ปลิงทะเล 

sea urchin หอยเม่นทะเล 

seal แมวนํ้ า 

sebaceous gland ต่อมไขมนั 

sebum ความมนั 

second filial generation รุ่นทางพนัธุกรรมท่ีสอง 
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secondary consumer ผูบ้ริโภครอง 

secondary mycelium ไมซีเลียมรอง 

secondary sexual characteristics คุณลกัษณะทางเพศท่ีสอง 

secondary succession การสืบทอดรอง 

secretin ซีครีทิน 

secretion การหลัง่ 

sedimentary strata ชั้นตะกอน 

seed เมลด็ 

seed dispersal การกระจายเมลด็ 

seep out ซึมออก 

segment ส่วน 

segregation การแบ่งแยก 

selection เลือกไอออน 

selective breeding การผสมพนัธ์ุแบบเลือก 

selective permeability การแทรกซึมไดแ้บบเลือก 

selective permeable membrane เยือ่หุม้ท่ีแทรกซึมแบบเลือก 

self-fertilization การผสมภายในดอกเดียวกนั 

self-pollination การผสมเกสรดว้ยตวัเอง 

semen นํ้าอสุจิ 

semicircular canal ท่อคร่ึงวงกลมในหูชั้นใน 

semicircular valve หลอดเลือดคร่ึงวงกลม 

seminal vesicle ถุงนํ้ าเช้ือ 

seminiferous tubule ท่อหลอดสร้าง 

semipermeable membrane เยือ่หุม้ท่ีก่ึงแทรกผา่นได ้

sensitivity ความไว 

sensitization การทาํใหไ้ว 

sensor เซ็นเซอร์ 

sensory area พ้ืนท่ีประสาทสมัผสั 

sensory nerve fiber เสน้ใยประสาทสมัผสั 

sensory neuron เซลลป์ระสาทสมัผสั 

sensory receptor ตวัรับประสาทสมัผสั 

separate แยก 

septum กะบงั 

sequence(s) ลาํดบั 
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series ชุด 

serum เซร่ัม 

served as ใชเ้ป็น 

sessile ท่ีนัง่ 

setup การติดตั้ง 

sewage นํ้าเน่า 

sex cell เซลลเ์พศ 

sex chromosome โครโมโซมเพศ 

sex hormone ฮอร์โมนเพศ 

sex organ อวยัวะเพศ 

sex-linkage inheritance การสืบทอดการเช่ือมโยงเพศ 

sex-linked gene ยนีท่ีเช่ือมโยงกบัเพศ 

sex-linked trait อุปนิสยัท่ีเช่ือมโยงกบัเพศ 

sexual ทางเพศ 

sexual generation รุ่นทางเพศ 

sexual maturity การโตเตม็วยัทางเพศ 

sexual reproduction การสืบพนัธ์ุทางเพศ 

sexually transmitted diseases โรคท่ีติดต่อกนัทางเพศ 

shark ฉลาม 

shore ชายฝ่ัง 

shortsightedness สายตาสั้น 

shoulder joint ขอ้ต่อไหล่ 

shrub(s) ไมพุ้ม่ 

Siamese twin แฝดสยาม 

sibling(s) พ่ีนอ้ง 

sickle cell เซลลเ์คียว 

sickle cell anemia โรคเมด็เลือดแดงรูปเคียว 

side effect ผลขา้งเคียง 

significance ความสาํคญั 

simple microscope กลอ้งจุลทรรศน์เรียบง่าย 

simple reflex action การกระทาํรีเฟลกซ์เรียบง่าย  

simple sugar (monosaccharide)  นํ้าตาลเชิงเด่ียว (โมโนแซกคาไรด)์  

single circulation การไหลเวยีนเด่ียว 

single-gene trait อุปนิสยัยนีเด่ียว 
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Sino-atrial node (S-A node) โหนดซิโนอไทรล (โหนดเอสเอ) 

sinus ไซนสั 

siphon กาลกันํ้ า 

site สถานท่ี 

skeletal muscle โครงกระดูกกลา้มเน้ือ 

skeletal system ระบบโครงกระดูก 

skeleton โครงกระดูก 

sketch ภาพร่าง 

skin ผิว 

skull กะโหลกศีรษะ 

sleeping sickness โรคจากแมลงเป็นพาหนะ 

slide สไลด ์

sludge โคลน 

small intestine ลาํไสเ้ลก็ 

smallpox ไขท้รพิษ 

smog ควนัหมอก 

smooth muscle กลา้มเน้ือเรียบ 

sneezing reflex รีเฟลกซ์จากการจาม 

soak จุ่ม 

soda โซดา 

sodium โซเดียม 

sodium bicarbonate โซเดียมไบคาร์โบเนต 

sodium chloride โซเดียมคลอไรด ์

sodium ion โซเดียมไอออน 

soil ดิน 

soil conservation การอนุรักษดิ์น 

soil depletion การหมดส้ินดิน 

soil erosion การสึกกร่อนดิน  

solar energy พลงังานแสงอาทิตย ์

solid bone กระดูกแขง็ 

solute ตวัถูกละลาย 

solution ทางออก 

solvent สารละลาย 

somatic โซมาติก 
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somatic cell เซลลโ์ซมาติก 

somatic nervous system ระบบประสาทโซมาติก 

soot ข้ีเขม่า 

sort แยกประเภท 

source แหล่งท่ีมา 

specialized ท่ีเช่ียวชาญ 

speciation กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ 

species สปีช่ีส์ 

species diversity ความหลากหลายทางสปีช่ีส์ 

specific เฉพาะ 

specificity ความเฉพาะเจาะจง 

specimen ตวัอยา่ง 

spectacular น่าประทบัใจ 

spectrum แถบสี 

sperm สเปิร์ม 

sperm duct ท่อสเปิร์ม 

sperm nuclei นิวเคลียสสเปิร์ม 

spermatid นํ้ากาม 

spermatocyte สเปิร์มาโตไซท ์

spermatogenesis การสร้างเซลลอ์สุจิ 

spermatophyte สเปิร์มาโตไพต ์

sphincter กลา้มเน้ือหูรูด 

spike เหลก็แหลม 

spill หก 

spinal column ลาํกระดูกสนัหลงั 

spinal cord เสน้ประสาทไขสนัหลงั 

spinal nerve ประสาทกระดูกสนัหลงั 

spindle แกนหมุน 

spindle fiber เสน้ใยแกนหมุน 

spleen มา้ม 

splice ประกบกนั 

splits แยก 

sponge ฟองนํ้ า 

sponge bone กระดูกฟองนํ้ า 
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spongy layer ชั้นฟองนํ้ า 

spongy mesophyll มีโซฟิลลเ์ป็นฟองนํ้ า 

spongy tissue เน้ือเยือ่ฟองนํ้ า 

spontaneous generation theory ทฤษฎีการก่อใหเ้กิดเอง 

spontaneous mutation การกลายพนัธ์ุท่ีเกิดเอง 

sporangium สปอร์แรงเจียม 

spore สปอร์ 

spore reproduction การสืบพนัธ์ุสปอร์ 

sporophyte generation การสร้างสโปโรไพท ์

sporulation การสร้างสปอร์ 

spot  จุด 

sprain แพลง 

spray สเปรย ์

sputum เสมหะ 

square ส่ีเหล่ียม 

squid ปลาหมึก 

stability ความเสถียร 

stable เสถียร 

stain คราบ 

staining การทาํใหเ้กิดคราบ 

stalk กา้น 

stamen เกสรตวัผู ้

staminate flower ดอกเพศผู ้

staphylococcus สตาฟิโลคอกคสั 

starch กาก 

starfish ปลาดาว 

statement คาํกล่าว 

steady state สภาพคงท่ี 

stem ลาํตน้ 

stereomicroscope กลอ้งจุลทรรศน์สามมิติ 

stereoscope กลอ้งมองภาพสามมิติ 

sterile หมนั 

sterility การเป็นหมนั 

sterilization การทาํใหเ้ป็นหมนั 
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sterilizing การทาํใหเ้ป็นหมนั 

sternum กระดูกสนัอก 

steroid สเตอรอยด ์

stethoscope เคร่ืองตรวจฟังของแพทย ์

stigma มลทิน 

stimulate กระตุน้ 

stimuli ตวักระตุน้ 

stimulus ตวักระตุน้ 

stinging cell เซลลท่ี์กดั 

stock สตอ็ก 

stolon ไหล 

stomach กระเพาะอาหาร 

stomata (stoma) ปากใบ (ปาก) 

stops การหยดุ 

storage การจดัเก็บ 

storage tissue เน้ือเยือ่จดัเก็บ 

strains สายพนัธ์ุ 

strand เสน้ใย 

stream กระแส 

streptococcus สเตรปโตคอกคสั 

streptomycin สเตรปโตไมซิน 

striated muscle กลา้มเน้ือเป็นร้ิว 

strip แถบ 

strip cropping การปลูกพืชเป็นแถบสลบั 

stroma ส่วนพยงุ 

structural formula สูตรเชิงโครงสร้าง 

structure โครงสร้าง 

style รูปแบบ 

subsoil ชั้นใตผ้ิวดิน 

subspecies สปีช่ีส์ยอ่ย 

substance สาร 

substrate สารตั้งตน้ 

succession การสืบทอด 

sucker ตวัดูด 
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sucrase ซูคราส 

sucrose ซูโครส 

suction pressure แรงดนัการดูด 

sulfa drug ยาซลัฟา 

sulfur ซลัเฟอร์ 

sulfur dioxide ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์

superior vena cava หลอดเลือดเวนาคาวาดา้นบน 

surface tension ความตึงพ้ืนผิว 

surgery ศลัยกรรม 

surrogate parent พอ่หรือแม่บุญธรรม 

surround ลอ้มรอบ 

survival การรอดชีวติ 

survival of the fittest การรอดชีวติของผูแ้ขง็แรงท่ีสุด 

survive(d) รอดชีวติ 

suspension การลอยตวั 

sustainable use การใชแ้บบยัง่ยนื 

suture การเยบ็แผล 

swamp หนองนํ้ า 

sweet gland ต่อมเหง่ือ 

swim-bladder กระเพาะปลา 

symbiosis การเอ้ือประโยชน์กนัและกนั 

symbiotic เอ้ือประโยชน์กนัและกนั 

sympathetic เห็นอกเห็นใจ 

sympathetic nervous system ระบบประสาทบงัคบัการเคล่ือนไหวของร่างกายนอกอาํนาจจิตใจ 

symptom อาการ 

synapse ช่องวา่งระหวา่งเซลลป์ระสาท 

synthesis การสงัเคราะห์ 

synthesize สงัเคราะห์ 

synthetic circulation การไหลเวยีนสงัเคราะห์ 

systole การบีบตวัของหวัใจ 

systolic pressure แรงดนัการบีบตวัของหวัใจ 

T  

tadpole ลูกนํ้ า 

taiga ไทกา 
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tail fin ครีบหาง 

tanker เรือบรรทุกนํ้ ามนั 

tap root รากแกว้ 

tapeworm พยาธิตวัตืด 

tar นํ้ามนัดิน 

taste bud ปุ่มรับรส 

taxonomy การจดัแบ่งส่ิงมีชีวติเป็นกลุ่มๆ 

Tay-Sachs disease โรคเทยแ์ซชส์ 

technique เทคนิค 

technology เทคโนโลย ี

telophase เทโลเฟส 

temperate deciduous forest ป่าผลดัใบปานกลาง 

temperate zone เขตอากาศปานกลาง 

temperate inversion การผกผนัปานกลาง 

template แม่แบบ 

tend to มีแนวโนม้ 

tendon เสน้เอน็ 

tentacle ก่ิงกา้นสาขา 

terminal bud ตน้อ่อนส่วนปลาย 

termite ปลวก 

terrace เฉลียง 

terrestrial บนพ้ืนดิน 

terrestrial biome ชีวนิเวศบนบก 

territory เขตแดน 

test cross การทดสอบขา้ม 

testis อณัฑะ 

testosterone ฮอร์โมนเพศชาย 

tetanus เททานสั 

tetrad เตตราด 

tetraploid เตตราปลอยด ์

thalassemia ธาลสัซีเมีย 

theory ทฤษฎี 

theory of use and disuse ทฤษฎีการใชแ้ละการไม่ใช ้

therapy การบาํบดั 
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thermal pollution มลพิษจากความร้อน 

thicker หนากวา่ 

third-level consumer ผูบ้ริโภคระดบัท่ีสาม 

thoracic duct ท่อทรวงอก 

thorax ทรวงอก 

threshold จุดเร่ิมตน้ 

thrombin เลือด 

thromboplastin ธรอมโบพลาสติน 

thrombosis การเกิดล่ิมเลือด 

thrombus การแขง็ตวัของเลือด 

thymine ไธมีน 

thymus gland ต่อมไธมสั 

thyroid gland ต่อมไธรอยด ์

thyroid-stimulating hormone 
(TSH) 

ฮอร์โมนกระตุน้ไธรอยด ์(TSH) 

thyroxine ไธรอกซีน 

tibia แขง้ 

tissue culture การเพาะเน้ือเยือ่ 

tissue fluid ของเหลวเน้ือเยือ่  

tissue(s) เน้ือเยือ่ 

tobacco ยาสูบ 

ton ตนั 

tongue rolling การมว้นล้ิน 

tonsil ต่อมทอนซิล 

tonsillitis ต่อมทอนซิลอกัเสบ 

tooth decay ฟันผ ุ

tooth root รากฟัน 

toothpick ไมจ้ิ้มฟัน 

topsoil ดินชั้นบน 

toxic เป็นพิษ 

toxin(s) สารพิษ 

trace element ธาตุท่ีเป็นส่วนสาํคญั 

trachea หลอดลมคอ 

tracheophyte พืชสีเขียว 
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trade-off การแลกเปล่ียนของ 

traffic จราจร 

trait(s) อุปนิสยั 

transcription การถอดความ 

transduction การแปลงสญัญาณ 

transfer โอน 

transfer RNA (t RNA) การถ่ายโอนอาร์เอน็เอ (t RNA) 

transformation การแปร 

transfusion การโยกยา้ย 

transgenic ดดัแปรพนัธุกรรม 

translation การเล่ือนขนาน 

transmission การส่ง 

transmit ส่ง 

transpiration การคายนํ้ า 

transpiration pull การดึงการคายนํ้ า 

transplant ถ่ายเท 

transport system ระบบขนส่ง 

transverse colon ลาํไสใ้หญ่ขวาง 

transverse section ส่วนขวาง 

trauma การบาดเจบ็ 

treatment การบาํบดั 

treat บาํบดั 

trend แนวโนม้ 

trial การทดลอง 

triceps กลา้มเน้ือสามหวั 

trilobite แมลงทะเล 

translocation การโยกยา้ย 

triple-beam balance ความสมดุลสามคาน 

triplet code โคด้สาม 

triploid ไตรปลอยด ์

trophic level ระดบัเขตร้อน 

tropical rain forest ป่าฝนเขตร้อน 

tropical zone เขตร้อน 

tropism การตอบสนองส่ิงเร้า 
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trypsin ไทรปซิน 

tuber หวัใตดิ้นของพืช 

tuberculosis วณัโรค 

tubing ท่อ 

tubule ท่อ 

tumor เน้ืองอก 

tundra เขตท่ีราบไม่มีตน้ไมใ้นขั้วโลกเหนือ 

turbidity ความขุ่น 

turgid พอง 

turgor pressure แรงดนัเต่ง 

Turner’s syndrome กลุ่มอาการของเทอร์เนอร์ 

typhoid ไทฟอยด ์

  

U  

ulcer ฝี 

ulna กระดูกปลายแข่นท่อนใน 

ultracentrifuge หมุนเวีย่งแรง 

ultrafiltration การกรองอลัตรา 

ultrasound อลัตราซาวด์ 

ultraviolet light แสงอลัตราไวโอเลต 

umbilical cord สายสะดือ 

umbilicus สะดือ 

undergo ไดรั้บ 

unicellular เซลลเ์ดียว 

universal recipient ผูรั้บสากล 

unsaturated fats ไขมนัไม่อ่ิมตวั 

uracil สารยรูาซิล 

uranium ยเูรเนียม 

urban desert ทะเลทรายเมือง  

urbanization การเป็นชุมชนเมือง 

urea ยเูรีย 

urease ยรีูเอส 

ureter ท่อไต 

urethra ท่อปัสสาวะ 
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uric acid กรดยริูก 

urinary bladder กระเพาะปัสสาวะ 

urinary system ระบบปัสสาวะ 

urine ปัสสาวะ 

uterine lining เยือ่บุโพรงมดลูก 

uterus มดลูก 

utilize ใช ้

V  

vacant วา่ง 

vaccinated ท่ีฉีดวคัซีน 

vaccination การฉีดวคัซีน 

vaccine วคัซีน 

vacuole(s) แวคิวโอล 

vagina ช่องคลอด 

valid ถูกตอ้ง 

valine เวลีน 

valuable มีค่า 

valve วาลว์ 

vane ใบพดั 

variability การสามารถผนัแปร 

variable ตวัแปร 

variable factor ปัจจยัตวัแปร  

variation การผนัแปร 

variegated leaf ใบไมห้ลายรูปแบบ 

variety ความหลากหลาย 

various หลากหลาย 

vas deferens ท่อนาํอสุจิ 

vascular bundle มดัท่อลาํเลียง 

vascular cylinder กระบอกลาํเลียง 

vascular plant พืชสีเขียว 

vascular ray ลาํแสงลาํเลียง 

vascular system ระบบหลอดเลือด 

vascular tissue เน้ือเยือ่หลอดเลือด 

vasoconstriction สารสกดักระเทียม 
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vasodilation การขยายหลอดเลือดดาํ 

vasopressin ยาวาโซเพรสซิน 

vector เสน้สมมุติ 

vegetation พืชผกั 

vegetative propagation การแพร่พนัธ์ุพืช 

vein เสน้เลือด 

vena cava หลอดเลือดเวนากาวา 

venereal disease กามโรค 

venous flow การไหลเวยีนโลหิตดาํ 

ventral เก่ียวกบัหนา้ทอ้ง 

ventral blood vessel เสน้เลือดหนา้ทอ้ง 

ventral nerve cord เสน้ประสาทหนา้ทอ้ง 

ventral root รากหนา้ทอ้ง 

ventricle อวยัวะกลวง 

venule เสน้เลือดฝอย 

Venus flytrap กาบหอยแครง 

vertebra(e) กระดูกสนัหลงั 

vertebral column ลาํกระดูกสนัหลงั 

vertebrate(s) มีกระดูกสนัหลงั 

vesicle ตุ่ม 

vessel เสน้เลือด 

vestiges ร่องรอย 

vestigial เก่ียวกบัร่องรอย 

vigorously อยา่งแขง็แรง 

villi วลิไล 

villus ววิลสั 

viral disease โรคจากไวรัส 

virus ไวรัส 

viscera อวยัวะภายใน 

visceral muscle กลา้มเน้ือภายใน 

visible spectrum แถบสีท่ีเห็นได ้

vital สาํคญั 

vital capacity กาํลงัการผลิตท่ีสาํคญั 

vitamin วติามิน 
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viviparous ท่ีออกลูกเป็นตวั 

vocal cords เสน้เสียง 

volume ปริมาตร 

voluntary action การกระทาํอตัโนมติั 

voluntary behavior พฤติกรรมอตัโนมติั 

voluntary muscle กลา้มเน้ืออตัโนมติั 

volunteer อาสาสมคัร 

W  

waiting การรอ 

walnut วอลนทั 

warm-blooded เลือดอุ่น 

warning coloration การยอ้มสีแบบอุ่น 

waste ของเสีย 

water potential ศกัยน์ํ้ า 

water vascular system ระบบหลอดเลือดนํ้ า 

water-cycle วงจรนํ้ า 

wavelength ความยาวคล่ืน 

wax layer ชั้นแวกซ์ 

weasel พงัพอน 

weather สภาพอากาศ 

weathering สภาพ 

web ใยแมงมุม 

weed killer ยาฆ่าวชัพืช 

wetland ท่ีชุ่มนํ้ า 

wet-mount slide การเตรียมสไลดส์ด 

whale ปลาวาฬ 

wheat ขา้วสาลี 

white blood cell เซลลเ์ลือดขาว 

white corpuscle เมด็เลือดขาว 

white matter เน้ือขาว 

whole blood เลือดสมบูรณ์ 

whooping cough ไอกรน 

wildlife conservation การอนุรักษส์ตัวป่์า 

wilt ร่วงโรย 
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wind break กาํบงัลม 

wind erosion การสึกกร่อนจากลม 

wind pollination การผสมเกสรดว้ยลม 

windpipe หลอดลม 

wingspan ระยะระหวา่งปลายปีกสองขา้ง 

within ภายใน 

womb มดลูก 

woody fiber เสน้ใยไม ้

woody stem ลาํตน้ไม ้

woolly mammoth แมมอท 

worker bee ผึ้งงาน 

worm หนอน 

  

X  

xanthophyll แซนโธฟิลล ์

xanthoproteic test การทดสอบแซนโธโพรเทอิก 

X-chromosome โครโมโซมเอก็ซ์ 

xylem เน้ือเยือ่พืชท่ีลาํเลียงอาหารและนํ้า 

Y  

Y-chromosome โครโมโซมวาย 

yeast ยสีต ์

yeast fermentation การหมกัดว้ยยสีต ์

yolk ไข่แดง 

yolk sac ถุงไข่แดง 

Z  

zonation การเป็นเขต 

zooplankton แพลงกต์นัสตัว ์

zygote เซลลท่ี์เกิดจากเซลลสื์บพนัธ์ุชายและหญิง 

 




