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A  

absorb ซึมซบั 

acceleration การเร่ง 

acid rain ฝนกรด 

adapt ปรับตวั 

adaptation การปรับตวั 

adjust ปรับเปล่ียน 

air อากาศ 

air pressure แรงดนัอากาศ 

air resistance แรงตา้นอากาศ 

alto ระดบัเสียงของนกัร้องท่ีตํ่าสุด 

amount ปริมาณ 

amphibian คร่ึงบกคร่ึงนํ้ า 

analyze วเิคราะห์ 

anemometer เคร่ืองวดัความเร็วลม 

animal สตัว ์

apply ประยกุต ์

around รอบ 

arrange จดัเตรียม 

artery เสน้เลือดแดง 

arthropod สตัวข์าปลอ้ง 

asteroid ดาวเคราะห์ 

atmosphere บรรยากาศ 

atom อะตอม 

axis แกน 

B  
balance ความสมดุล 

balanced forces แรงท่ีสมดุล 

bar graph แผนผงัแท่ง 

barometer บารอมิเตอร์ (เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความดนัของอากาศ) 

battery แบตเตอร่ี 

behavior พฤติกรรม 

beneficial เป็นประโยชน ์



SCIENCE GLOSSARY - ELEMENTARY SCHOOL LEVEL 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                             2 

ENGLISH THAI 
best ดีท่ีสุด 

bird นก 

blink กระพริบตา 

block กีดขวาง 

blood tissue เน้ือเยือ่ท่ีมีเลือด 

blood vessel เสน้เลือด 

body heat ความร้อนในร่างกาย 

bone กระดูก 

bone tissue เน้ือเยือ่กระดูก 

brain สมอง 

breathe หายใจ 

bronchi หลอดลม 

buoyant force แรงพยงุ หรือแรงลอยตวั 

C  
calculator เคร่ืองคิดเลข 

camera กลอ้ง 

camouflage การอาํพราง 

capillary เสน้เลือดฝอย 

carnivore สตัวกิ์นเน้ือ 

caterpillar หนอนผีเส้ือ 

cause-and-effect สาเหตุและผลลพัธ์ 

cell เซลล ์

cell membrane เยือ่หุม้เซลล ์

cell wall ผนงัเซลล ์

Celsius (C˚) เซลเซียส (องศาเซลเซียส) 

centimeter (cm) เซนติเมตร (ซม.) 

central nervous system ระบบประสาทส่วนกลาง 

change การเปล่ียน 

change of direction การเปล่ียนทิศทาง 

change of motion การเปล่ียนการเคล่ือนท่ี 

change of speed การเปล่ียนความเร็ว 

characteristic คุณลกัษณะ 

chemical ท่ีเก่ียวกบัสารเคมี 
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chemical change การเปล่ียนสารเคมี 

chemical property คุณสมบติัทางสารเคมี 

chemical weathering สภาพสารเคมี 

chlorophyll คลอโรฟิลล ์

chloroplast คลอโรพลาสต ์

choose เลือก 

cinder cone volcano ภูเขาไฟกรวยกรด 

circuit วงจร 

circulatory system ระบบไหลเวยีน 

cirro- ชั้นเมฆบาง 

cirrus cloud เมฆชั้นบาง 

classification การจาํแนกประเภท 

classify จาํแนกประเภท 

claws กรงเลบ็ 

climate ภูมิอากาศ 

cloud เมฆ 

collect รวบรวม 

color สี 

column คอลมัน ์

comet ดาวหาง 

common ร่วม 

community ชุมชน 

compare เปรียบเทียบ 

compass เขม็ทิศ 

competition การแข่งขนั 

composite volcano ประกอบ ภูเขาไฟ 

compost pile กองปุ๋ยหมกั 

compound ความรวม 

compound microscope กลอ้งจุลทรรศน ์

computer คอมพิวเตอร์ 

conclusion บทสรุป 

condensation การควบแน่น 

condition สภาพ 

conduction การนาํ 
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conductivity ความสามารถในการนาํ 

conductors ตวันาํ 

conservation การอนุรักษ ์

consumer ผูบ้ริโภค 

contain บรรจุ 

container ภาชนะบรรจุ 

content ปริมาณความจุ 

convection การพาความร้อน 

crest ยอด 

crust เปลือก 

crystal ผลึก 

cubic centimeter ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

cycle วงจร 

cytoplasm โปรโตพลาสซึมของเซลล ์

D 
 

dam เข่ือน 

data ขอ้มูล 

data table ขอ้มูล ตาราง 

decomposer ตวัยอ่ยสลาย 

decrease ลด 

define กาํหนด 

definite แน่นอน 

density ความหนาแน่น 

deposition การสะสม 

derived ท่ีไดรั้บมา 

describe บรรยาย 

design ออกแบบ 

development การพฒันา 

diagram แผนภาพ 

die เสียชีวติ 

difference ความแตกต่าง 

digestive system ระบบยอ่ย 

direction ทิศทาง 
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directly โดยตรง 

discuss พดูคุย 

disperse กระจาย 

distance ระยะทาง 

distribute แจกจ่าย 

draw วาด 

E  

earth โลก 

earthquake แผน่ดินไหว 

earthworm ไสเ้ดือน 

eat กิน 

echo เสียงสะทอ้น 

ecosystem ระบบนิเวศ 

effect ผลกระทบ 

efficient มีประสิทธิภาพ 

egg ไข ่

electric ไฟฟ้า 

electric current กระแสไฟฟ้า 

electrical energy พลงังานไฟฟ้า 

electromagnet แม่เหลก็ไฟฟ้า 

electromagnetism อาํนาจดึงดูดของแม่เหลก็ไฟฟ้า 

electron อิเลก็ตรอน 

elements องคป์ระกอบ 

elevation การยกระดบั 

eliminate กาํจดั 

emit ปล่อย 

energy พลงังาน 

energy resources ทรัพยากรพลงังาน 

environment สภาพแวดลอ้ม 

equal เท่ากนั 

erosion การสึกกร่อน 

error ขอ้ผิดพลาด 

eruption การปะทุ 
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esophagus หลอดอาหาร 

establish ก่อตั้ง 

estimate คาดการณ์ 

estimation การคาดการณ์ 

evaluate ประเมิน 

evaporate ระเหย 

evaporation การระเหย 

evidence หลกัฐาน 

example ตวัอยา่ง 

exercise แบบฝึกหดั 

exoskeleton โครงสร้างปู 

experiment การทดลอง 

explain อธิบาย 

external ภายนอก 

eyes ดวงตา 

F  

fact ขอ้เทจ็จริง 

factor ปัจจยั 

Fahrenheit (°F) ฟาเรนไฮต ์(องศาฟาเรนไฮต)์ 

fault ความผิด 

feather ขน 

feature คุณลกัษณะ 

features คุณลกัษณะ 

fins ครีบปลา 

fish ปลา 

fixed pulley รอกแบบอยูก่บัท่ี 

float ลอย 

flood นํ้าท่วม 

flowers ดอกไม ้

food chain ห่วงโซ่อาหาร 

food web สายใยอาหาร 

force กาํลงั 

form รูปแบบ 
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former ก่อนหนา้น้ี 

formula สูตร 

fossil ฟอสซิล 

fossil fuel เช้ือเพลิงฟอสซิล 

frequency ความถ่ี 

friction แรงเสียดทาน 

fruit ผลไม ้

fulcrum จุดหมุน 

function ฟังกช์นั 

fur ขนสตัว ์

G  

galaxy ดาราจกัร 

gas แก๊ส 

generation การก่อใหเ้กิด 

generator เคร่ืองกาํเนิด 

germinate แตกหน่อ 

germination การแตกหน่อ 

glacier ธารนํ้ าแขง็ 

graduated cylinder กระบอกสูบ 

gram (g) กรัม (ก.) 

graph แผนผงั 

graphic กราฟิก 

gravity แรงโนม้ถ่วง 

greatest มากท่ีสุด 

green plant พืชสีเขียว 

ground พ้ืนดิน 

groundwater นํ้าใตดิ้น 

grow เติบโต 

growth การเติบโต 

H  

habitat ถ่ินท่ีอยู ่

hail ทกัทาย 

hair ผม 
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hand lens แวน่ขยาย 

hardness ความแขง็ 

harmful อนัตราย 

health สุขภาพ 

healthy habit กิจวตัรท่ีดีต่อสุขภาพ 

hearth เตาไฟ 

hearth muscle กลา้มเน้ือหวัใจ 

heat  ความร้อน  

heat energy พลงังานความร้อน 

herbivore สตัวกิ์นพืชเป็นอาหาร 

hibernation การจาํศีล 

host เจา้บา้น หรือเจา้ภาพ 

human มนุษย ์

humidity ความช้ืน 

hurricane เฮอริเคน 

hygrometer เคร่ืองวดัความช้ืนอากาศ 

Hypothesis สมมุติฐาน 

I 
 

identify ระบุ 

identical เหมือนกนั 

igneous rock หินอคันี 

illuminate ส่องสวา่ง 

illustrate แสดงตวัอยา่ง 

inclined plane ระนาบเอียง 

increase เพ่ิม 

Independent variable ตวัแปรอิสระ 

indicate บ่งบอก 

inference การอนุมาน 

information ขอ้มูล 

inherit สืบทอด 

inherited adaption ทางพนัธุกรรม การปรับตวั 

inherited trait อุปนิสยัทางพนัธุกรรม 

inquiry การไต่สวน 
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insect แมลง 

insulator ฉนวน 

interact ตอบโต ้

internal ภายใน 

interpret ตีความ 

interval ช่วงระหวา่ง 

invertebrate สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั 

investigate สอบสวน 

J  

jaw ขากรรไกร 

jellyfish แมงกะพรุน 

joint ขอ้ต่อ 

journal วารสาร 

K  

kilogram (kg) กิโลกรัม (กก.) 

kiloliter (kl) กิโลลิตร (กล.) 

kilometer (km) กิโลเมตร (กม.) 

kinetic energy พลงังานจุลน ์

kingdom อาณาจกัร 

kitten ลูกแมว 

knowledge ความรู้ 

L  

label ป้าย 

land พ้ืนดิน 

landslide แผน่ดินถล่ม 

large intestine ลาํไสใ้หญ่ 

larva ตวัอ่อน 

latitude เสน้รุ้ง 

lava ลาวา 

leaf ใบไม ้

learned ไดเ้รียนรู้ 

learned adaptation การปรับตวัตามท่ีไดเ้รียนรู้ 
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least นอ้ยสุด 

leaves ใบไม ้

leg ขา 

length ความยาว 

levee เข่ือนกนันํ้ าท่วม 

lever คาน 

life cycle วงจรชีวติ 

life span ช่วงชีวติ 

light แสง 

lighting การส่องแสง 

line graph แผนผงัเสน้ 

lines of force สายการบงัคบั 

liquid ของเหลว 

list รายช่ือ 

liter (L) ลิตร ลิตร 

live ใชชี้วติ 

living การใชชี้วติ 

living thing ส่ิงมีชีวติ 

location ตาํแหน่งท่ีตั้ง 

lunar eclipse จนัทรคราส 

lungs ปอด 

luster ความเป็นเงา 

M  

magma หินหนืด 

magnet แม่เหลก็ 

magnetic field สนามแม่เหลก็ 

magnetic force แรงแม่เหลก็ 

magnetism อาํนาจแม่เหลก็ 

magnifier แวน่ขยาย 

maintain บาํรุงรักษา 

major หลกั 

mammal สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

mass มวล 
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mates คู ่

matter สสาร 

measure การวดั 

mechanical เชิงกล 

mechanical energy พลงังานเชิงกล 

metamorphic rock หินแปร 

metamorphosis การเปล่ียนแปลงของหินเม่ือถูกความร้อน 

meter (m) เมตร (เมตร) 

meter stick ไมว้ดั 

method วธีิ 

metric ruler เมตริก ไมบ้รรทดั 

microscope กลอ้งจุลทรรศน ์

migration การอพยพ 

milligram (mg) มิลลิกรัม (มก.) 

millimeter (mm) มิลลิเมตร (มม.) 

mineral แร่ธาตุ 

mitochondria ไมโทคอนเดรีย 

mixture ส่วนผสม 

models ตน้แบบ 

moisture ความช้ืน 

molecule โมเลกลุ 

mollusk สตัวป์ระเภทหอย และปลาหมึก 

motion การเคล่ือนท่ี 

motor มอเตอร์ 

mouth ปาก 

movable pulley รอกเคล่ือนท่ี 

muscle tissue เน้ือเยือ่กลา้มเน้ือ 

muscular system ระบบกลา้มเน้ือ 

N  

nail เลบ็ 

natural events เหตุการณ์ธรรมชาติ 

negative ลบ 

nervous system ระบบประสาท 
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neuron เซลลป์ระสาท 

niche แนวความคิด 

nimbus เมฆฝน 

nonliving thing ส่ิงไม่มีชีวติ 

nonrenewable ท่ีไม่สามารถทดแทนได ้

nonrenewable energy resource ทรัพยากรพลงังานท่ีไม่สามารถทดแทนได ้

nose จมูก 

nucleus นิวเคลียส 

number ตวัเลข 

nutrient สารอาหาร 

O  

object วตัถุ 

objective lens เลนส์ใกลว้ตัถุ 

observable  น่าสงัเกต  

observation การสงัเกต 

observe สงัเกต 

obtained ท่ีไดม้า 

occur เกิดข้ึน 

odor กล่ิน 

offspring ทายาท 

omnivore สตัวท่ี์กินทั้งพืช และสตัว ์

opinion ความคิดเห็น 

orbit วงโคจร 

order ลาํดบั 

organ อวยัวะ 

organ system ระบบอวยัวะ 

organism ส่ิงมีชีวติ 

organize จดัการ 

original ดั้งเดิม 

ovary รังไข ่

overabundance ปริมาณมากเกินความตอ้งการ 

ozone โอโซน 
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P  

parallel circuit วงจรขนาน 

parasite ปรสิต 

path เสน้ทาง 

pattern รูปแบบ 

percent, percentage ร้อยละ เปอร์เซ็นต ์

period ช่วงเวลา 

permanent magnet แม่เหลก็ถาวร 

phases ระยะ 

phenomena ปรากฏการณ์ 

photosynthesis การสงัเคราะห์แสง 

physical ทางกายภาพ 

physical change การเปล่ียนทางกายภาพ 

physical environment สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

physical property คุณสมบติัทางกายภาพ 

physical weathering สภาพทางกายภาพ 

pie graph แผนผงัวงกลม 

pistil เกสรตวัเมีย 

pitch ระดบัเสียง 

planet ดาวเคราะห์ 

plant พืช 

polar ขั้วโลก 

pollen ละอองเกสร 

pollinate ผสมเกสร 

pollution มลพิษ 

position ตาํแหน่ง 

positive บวก 

potential energy พลงังานท่ีมีศกัยภาพ 

precipitation ปริมาณฝนท่ีตก 

predator ผูล่้า 

predict คาดเดา 

prediction การคาดเดา 

presence การมีอยู ่

previous ก่อนหนา้น้ี 

prey เหยือ่ 
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primary แรก 

probable น่าจะ 

procedure การดาํเนินงาน 

process กระบวนการ 

produce ผลิต 

producer ผูผ้ลิต 

properties ทรัพยสิ์น 

protect ปกป้อง 

proton โปรตอน 

provide จดัหา 

pull ดึง 

pulley รอก 

pupa ดกัแด ้

puppies ลูกสุนขั 

push ดนั 

R  

rabbit กระต่าย 

radiation รังสี 

rain ฝน 

rearrange จดัเรียงใหม่ 

reason เหตผุล 

receive ไดรั้บ 

record บนัทึก 

rectum ช่องทวารหนกั 

recycle นาํกลบัมาใชใ้หม่ 

reduce ลด 

refer อา้งถึง 

reflect สะทอ้น 

refract หกัเหแสง 

relationship ความสมัพนัธ์ 

relative humidity ความช้ืนสมัพทัธ์ 

relevant ท่ีเก่ียวขอ้ง 

remain the same คงเหมือนกนั 

renewable ท่ีไม่มีวนัหมด 

renewable energy resource แหล่งพลงังานท่ีไม่มีวนัหมด 
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repair ซ่อม 

repel ขบัไล่ 

represent แทน 

reproduce สืบพนัธ์ุ 

reproduction การสืบพนัธ์ุ 

reptile สตัวเ์ล้ือยคลาน 

required ท่ีบงัคบั 

respiratory system ระบบทางเดินหายใจ 

respond ตอบ 

response การตอบ 

responsible มีความรับผิดชอบ 

result ผลลพัธ์ 

rest พกัผอ่น 

reuse ใชใ้หม่ 

revolution การปฎิวติั 

revolve หมุนรอบ 

riding a bicycle การข่ีจกัรยาน 

rock หิน 

rock cycle วงจรหิน 

role บทบาท 

root ราก 

rotate หมุนเวยีน 

rotation การหมุน 

rubbing การถู 

ruler (metric) ไมบ้รรทดั (เมตริก) 

runoff ของเหลวท่ีไหลออก 

S  

saliva นํ้าลาย 

salivate ทาํใหน้ํ้ าลายออก 

scale อตัรา 

scientific inquiry การไต่สวนทางวทิยาศาสตร์ 

scientific investigation การสอบสวนวทิยาศาสตร์ 

scientific thinking ความคิดทางวทิยาศาสตร์ 

screw ตะปูควง 

seasonal ตามฤดูกาล 
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seasonally แบบตามฤดูกาล 

seasons ฤดูกาล 

secondary ท่ีสอง 

sediment ตะกอน 

sedimentary rock หินตะกอน 

seed เมลด็ 

seedling ตน้กลา้ 

select เลือก 

senses ประสาทสมัผสั 

sense organ อวยัวะรับความรู้สึก 

sequences ลาํดบั 

series circuit วงจรชุด 

sewage นํ้าเสีย 

shadows เงา 

shape รูปร่าง 

shells เปลือก 

shelter ท่ีพกัพิง 

shield volcano ภูเขาไฟรูปโล่ 

shiver สัน่ 

significant สาํคญั 

similarity ความคลา้ยกนั 

simple machine เคร่ืองจกัรเรียบง่าย 

sink จม 

situation สถานการณ์ 

size ขนาด 

skeletal muscle โครงกระดูกกลา้มเน้ือ 

skeletal system ระบบโครงร่าง 

skin ผิว 

sky ทอ้งฟ้า 

sleet หิมะฝน 

small intestine ลาํไสเ้ลก็ 

smooth muscle กลา้มเน้ือเรียบ 

snow หิมะ 

soil ดิน 

soil texture เน้ือดิน 
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solar cell เซลลแ์สงอาทิตย ์

solar system ระบบสุริยจกัรวาล 

solid ของแขง็ 

solidification การทาํใหเ้ป็นของแขง็ 

solubility การละลาย 

solute ตวัถูกละลาย 

solution ทางออก 

sound เสียง 

sound recorder เคร่ืองบนัทึกเสียง 

source แหล่งท่ีมา 

space อวกาศ 

species สปีช่ีส์ 

specific เฉพาะ 

speed ความเร็ว 

spine กระดูกสนัหลงั 

spinal cord เสน้ประสาทไขสนัหลงั 

sponge ฟองนํ้ า 

spore สปอร์ 

spring scale ตาชัง่จาน 

sprout แตกหน่อ 

stages ระยะ 

stamen เกสรดอกไมต้วัผู ้

stalks กา้น 

star ดาว 

state สภาพ 

static charge ประจุสถิต 

static electricity ไฟฟ้าสถิต 

stem ลาํตน้ 

stigma มลทิน 

stimulus ตวักระตุน้ 

stomach กระเพาะอาหาร 

storms พาย ุ

stopwatch นาฬิกาจบัเวลา 

strategy กลวธีิ 

strato ชั้นบรรยากาศสเตรโท 
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stratus cloud ชั้นเมฆ 

streak ร้ิวลาย 

structural adaptation การปรับโครงสร้าง 

structure โครงสร้าง 

subsoil ชั้นใตผ้ิวดิน 

substance สาร 

summarize สรุป 

sun ดวงอาทิตย ์

sunny มีแสงอาทิตย ์

support สนบัสนุน 

surface พ้ืนผิว 

survive, survival รอดชีวติ, การรอดชีวติ 

surviving กาํลงัรอดชีวติ 

sweat เหง่ือ 

switch สลบั 

system ระบบ 

T  

tadpole ลูกนํ้ า 

tape measure สายวดั 

teeth ฟัน 

temperate ปานกลาง 

temperature อุณหภูมิ 

temporary magnet แม่เหลก็ชัว่คราว 

theory ทฤษฏี 

thermometer เคร่ืองวดัอุณหภูมิ 

thrive เจริญเติบโต 

thunderstorm ฝนฟ้าคะนอง 

tissue เน้ือเยือ่ 

tongue ล้ิน 

tool เคร่ืองมือ 

topsoil ดินชั้นบน 

tornado ทอร์นาโด 

trachea หลอดลมคอ 

trait อุปนิสยั 

transfer โอน 



SCIENCE GLOSSARY - ELEMENTARY SCHOOL LEVEL 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                             19 

transport ขนส่ง 

trial การทดลอง 

tropical เขตร้อน 

troposphere ชั้นบรรยากาศโลกชั้นล่างสุด 

trough แอ่งนํ้ า 

trunks ลาํตน้ 

turbine กงัหนั 

type ประเภท 

U  

unbalanced forces แรงท่ีไม่สมดุล 

unequal ไม่เท่ากนั 

under ใต ้

universe จกัรวาล 

V  

vacuole แวคิวโอล 

variable ตวัแปร 

vegetable ผกั 

vein เสน้เลือด 

vertebrate มีกระดูกสนัหลงั 

visible ท่ีมองเห็น 

volcano ภูเขาไฟ 

voltmeter โวลตมิ์เตอร์ 

volume ปริมาณ 

W  

waste ของเสีย 

water นํ้า 

water cycle วงจรนํ้ า 

water vapor ไอนํ้ า 

wavelength ความยาวคล่ืน 

weather สภาพอากาศ 

weathering สภาพ 

wedge ล่ิม 

week สปัดาห์ 

weight นํ้าหนกั 
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wheel and axle ลอ้และเพลา 

width ความกวา้ง 

wind ลม 

wind vane กงัหนัลม 

wings ปีก 

 




