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A-scale sound level  ระดบัเสียงท่ีใกลคี้ยงกบัความไวในการไดย้ินของมนุษย ์ใช้เป็น
 ตวัช้ีวดัความดงัของเสียง 

Abdominal  ช่องทอ้งซ่ึงรวมกระเพาะอาหารและล าไส้ 

Abelite  ไร้ชีวติ ตรงขา้มกบัมีชีวติ 

Ablation  การขจดัส่ิงหมกัหมมบนพื้นผวิ 

abscisic acid  ฮอร์โมนพืชท ่าคญัชนืดหน่ึงมีฤทธ์เป็นกรดซ่ึงต่อตา้นการเติบโต
 ของพืช 

absolute drought  เป็นนิยามท่ีใช้ในประเทศอังกฤษ หมายถึง ภาวะแห้งแล้ง
 ติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 15 วนั โดยในช่วงเวลาดงักล่าวมีปริมาณฝน
 ตกวดัไดน้อ้ยกวา่ 0.01 น้ิว 

absolute humidity  ปริมาณไอน ้ าต่อหน่วยมวลของอากาศ เช่น ปริมาณไปน ้ าเป็น
 กรัมต่อปริมาณอากาศหน่ึงกิโลกรัม 

absolute resource scarcity  ภาวะขาดแคลยทรัพยากร จนไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 

absorbed dose  ปริมาณพลงังานจากรังสีท่ีถูกดูดซับไวใ้นเน้ือเยื้อของผูส้ัมผสั 
 หน่วยวดัปริมาณพลงังานดงักล่าว คือ หน่วยเกรย ์(Gray หรือ 
 Gy) 

absorbing duct  ท่อในระบบระบบอากาศท่ีใชล้ดคล่ืนเสียงและมีความเสียดทาน
 ต ่าต่อการไหลของอากาศ 

absorption  การซึมของสารชนิดหน่ึงเขา้ไปในอีกสารชนิดหรือวสัดุอ่ืน 

absorption coefficient  สัดส่วนของพลงังานเสียงท่ีถูกดูดซับไวโ้ดยพื้นผิวของวสัดุต่อ
 พลงังานเสียงทั้งหมดท่ีตกลงบนพื้นผวินั้น 
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abyssal depths  ส่วนใตท้ะเลท่ีมีระดบัความลึกมาก แต่มิใช่ส่วนท่ีลึกท่ีสุดของ
 ทะเลหรือมหาสมุทรท่ีความลึกระดบัน้ียงัมีสัตวน์ ้ าอาศยัอยูแ่ละท่ี
 ผ่านมาความลึกระดับน้ีได้ถูกใช้เป็นแหล่งฝังกากนิวเคลียร์ท่ี
 ส าคัญของประเทศพัฒนาแล้ว แต่ปัจจุบันถูกควบคุมโดย
 อนุสัญญาระหวา่งประเทศท่ีเรียกวา่ อนุสัญญากรุงลอนดอน 

Acacia  พนัธ์ุไมต้ระกูลถัว่ในเขตฤดูร้อนและเขตอบอุ่น สามารถเติบโต
 ได้ดีในพื้นดินแถบทะเลทรายเป็นพืชท่ีให้ประโยชน์หลาย
 ประการเช่น ใชท้  า สี น ้าหอม ปลูกสร้างบา้น 

Acaricide  สารเคมีท่ีใชใ้นการก าจดัหมดั และ ไร 

accelerated erosion  การกดักร่อนอยา่งรวดเร็วจากธรรมชาติและน ้ามือมนุษย ์

acceptable daily intake (ADI)  การวดัระดบัจ านวนสารเคมีต่างๆ ท่ีร่างกายได้รับในแต่ละวนั
 อย่างปลอดภัย องค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและ
 เกษตรระหวา่งประเทศร่วมกนัจดัท าค่ามาตรฐานระดบัดงักล่าว 

access agreement   ในการวางแผนขององักฤษจะปรากฏวา่มีขอ้ตกลงให้สาธารณชน
     สามารถเขา้ไปในท่ีของเอกชนไดใ้นรูปของสถานท่ีท่องเท่ียว 

Acclimation    ในการวางแผนขององักฤษจะปรากฏวา่มีขอ้ตกลงให้สาธารณชน
     สามารถเขา้ไปในท่ีของเอกชนไดใ้นรูปของสถานท่ีท่องเท่ียว 

Acclimatization    การปรับตวัของหลายชัว่คนหรทิวิวฒันาการของเผ่าพนัธ์ุเพื่อให้
     เหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้ม 

Acer     พืชตระกลูเดียวกบัตน้เมเปิลและไมพุ้ม่ท่ีพบในเขตร้อน ใช ้
     ประโยชน์ในการเผาถ่าน ผลิตไม่ก่อสร้างและสกดัน ้าหวาน 

acetyl chlorine  สารท่ีเกิดข้ึนในร่างกายปริมาณน้อยมากเม่ือส่ิงเร้ากระทบปลาย
 ประสาทรับความรู้สึก และข่วยส่งสัญยาไปยงัระบบประสาท
 อตัโนมติั สารน้ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะสลายตวัทนัทีดว้ยปฏิกริยาของ
 เอน็ไซมโ์คอินเอลเตอเรส 

acheme  เมล็ดพืชบางชนิดท่ีแห้งและแข็ง มีปีกสามารถบินแพร่กระจาย
 พนัธ์ุไปไดไ้กล เช่นเมล็ดของพลมั 
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achira  พืชท่ีปลูกเพื่อตอ้งการแป้งท่ีรากพืชพวกน้ีมีท่ีมาจากประเทศเปรู 
 ประมาณ 2200 ปีก่อนคริสตศก ส่วนก่ิงและใบใช้เล้ียงสัตว์
 ประเภทววัและควายไดเ้ช่นแคนาเอดูลิสและแคนนาอินดิคา 

acid deposition  สสารท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรคท่ีเกิดจากปฏิกิริยของก๊าซในอากาศ
 ตกลงสู่พื้นผิวดินท่ีรียกว่าฝนกรดซ่ึงจะเป็นฉพาะของหลวท่ีมี
 ฤทธ์ิเป็นกรดหรืออยูใ่นลกัษณะไอน ้าท่ีมีฤทธ์ิgป็นกรด 

acid rain  ฝนกรด 

acid solution  สารละลายท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด 

acidic  มีฤทธ์ิเป็นกรด 

acoustics  วิชาความรู้เก่ียวกบัช่ือเสียงซ่ึงรวมทั้งเสียงอนัเป็นท่ีดอ้งการและ
 ไม่ความด้องการวิชาน้ีสอตเทรกในหลายสาขาวิชาหลัก เช่น 
 วิศวกรรมศาสดร์ วิชากรคนดรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และ
 ส่ิงแวดลอ้ม 

acrosome  ส่วนพวัของสปริมเ์พศชายท่ีเจาะไข่เพศเมียแลว้เกิดการปฏิสนธิ 

actinides  เป็นกลุ่มของสะเก็ดรังสีท่ีเกิดจากการสลายตัวของยูเรเนียม
 จ านวน 15  ชนิด ไอโซโทปในกลุ่ม น้ีได้แก่  พลูโตเนียม 
 อะเมริเซียม เนปจูนเนียม และอ่ืนๆซ่ึงล้วนแต่มีอะตอมมิกนัม
 เบอร์สูงกว่ายูเรเนียมและมีอันตรายต่อสุขภาพค่อนข้างน้อย 
 เน่ืองจากใหอ้นุภาครังสีแอลฟาเท่านั้น 

actinometer  เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัพลงังานแสงแดดและพลงังานอ่ืนๆ 
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Actinomycetes  เป็นแบคทีเรียท่ีมีเซลล์เรียงตวักนัเป็นรูปเส้นใยบางๆ สามารถ
 พบได้ในดิน เป็นตัวย่อยสบายสารอินทรีย์ในดินและย ังมี
 ประโยชน์ในการ ผลิตยาปฏิชีวนะดว้ย เช่น ยาสเตรปโตมายซิน 

Actinomycin  ยาปฏิชีวนะท่ีขดัขวางการสังเคราะห์รโบนิวคลิอิคแอซิด (RNA) 
 โดย การท าปฏิกิริยากบัดีออกซีรีโบนิวคลิอิคแอซิด (DNA) ผลิต
 จาก แบคทีเรียพวก Actinomycetes บางชนิด 

activated alumina  อลูมิเนียมออกไซด์ในลกัษณะเม็ดและพรุน สามารถดูดซับสาร
 ต่างๆ ทั้งในของเหลวและก๊าซได ้ใช้ในการเก็บตวัอย่างมลพิษ
 ทางอากาศ ใช้ ในการเก็บตวัอย่างมลพิษทางอากาศ ใช้ในการ
 วเิคราะห์แบบโครมา โตกราฟ และใชเ้ป็นคะตะลิสต ์

activated alumina  คาร์บอนท่ีสามารถดูดซับสารอินทรียไ์ด ้ใชเ้ป็นตวักรองน้าํหรือ
 อากาศ เพื่อแยกสารอินทรียท่ี์เจือปนออก แต่ไม่สามารถกรองส่ิง
 ท่ีอยูใ่นรูปของอิออนได ้เช่น อิออนของโลหะหนกัต่างๆ 

activated sludge  ตะกอนท่ีมีส่ิงมีชีวิตเล็กๆท่ีเป็นตวัย่อยสลายซากต่างๆผสมอยู ่
 สามารถน ากลบัไปหมุนเวียนเพื่อใช้ก าจดัสารอินทรียใ์นน้าํ ใน
 กระบวนการ บ าบดัน้าํเสียแบบชีวภาพอีกได ้

active factors   ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการสังเคราะห์แสงของพืช 

active layer  ชั้นบนสุดของพื้นโลกท่ีปกคลุมด้วยน ้ าแข็งตลอดปีในฤดูร้อน 
 เม่ือน ้าแขง็และหิมะละลายจะมีการเปล่ียนแปลงของพื้นโลกส่วน
 น้ีมาก และอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของทะเลโคลนได ้

active safety  หมายถึงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท่ีความปลอดภยัข้ึนอยู่กบัผูค้วบคุม
 หรือ อิทธิพลภายนอกและอ่ืน ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความบกพร่อง
 ข้ึนได ้

active solar heating System  ระบบท่ีใชแ้สงอาทิตยผ์ลิตความร้อนส าหรับท าน้าํอุ่น 

aculeate  ส่ิงมีชีวิตพวกมด ผึ้ งและ ต่อ ท่ีมักถูกน ามาใช้ในการควบคุม
 ศตัรูพืช แบบชีวภาพ 
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acute effect  เกิดข้ึนทนัทีหลังจากสัมผสักบัวตัถุอนัตราย หรือเช้ือโรค ตรง
 ขา้มกบั ผลในระยะยาวหรือเร้ือรัง 

acute toxicity  ผลท่ีเกิดข้ึนอย่างรุนแรงหลังจากท่ีได้รับการสัมผสัช่วงสั้ นๆ 
 เพียงคร้ังเดียว 

Adaptation  การเปล่ียนโครงสร้างและการท างานท่ีท าให้ส่ิงมีชีวิตสามารถ
 ปรับตวั ให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดดี้ข้ึน ท าให้มีโอกาสอยูร่อดและ
 แพร่พนัธ์ุต่อไปได ้

adenosine triphosphate  เป็นสารท่ีน าพลงังานไปสู่เซลล์ต่างๆ ในร่างกายของส่ิงมีชีวิต 
 สร้างข้ึน โดยอาศยัพลงังานเคมีจากการสันดาปอาหาร 

adhesion  การยดึเกาะกนัท่ีผวิของสารสองชนิด 

adiabatic  เกิดข้ึนโดยไม่มีการรับและเสียความร้อนไปจากระบบท่ีเก่ียวขอ้ง 

adobe  วสัดุก่อสร้างท่ีท าจากดินผสมมูลสัตวแ์ละซากพืชกนัความร้อน
 และกนัไฟไดดี้ 

adrenal gland  ต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนอครินอลิน จากเน้ือเยื่อส่วนกลาง และ
 ผลิตฮอร์โมนแอนโดรเจน อลัโดสเตอโรน จากเน้ือเยื่อส่วนนอก 
 ต่อมน้ีถูกควบคุมโดยระบบประสาทอตัโนมติั 

adrenalin  ฮอร์โมนท่ีผลิตโดยเน้ือเยือ่ส่วนกลางของต่อมแอครินอล มกัหลัง่
 ออก มาเม่ือมีการเผชิญหนา้ หรือเหตุฉุกเฉิน ท าให้หวัใจเตน้แรง
 หลอดเลือด ขยายตวัทั้งในกลา้มเน้ือและสมอง ในขณะท่ีหลอด
 เลือดผิวหนังหดตวั นอกจากน้ียงัมีผลให้เพิ่มระดับน้าํตาลใน
 เลือด เส้นผมตั้งตรง ฮอร์โมนน้ีมกัพบในสัตวท่ี์มีกระดูกสันหลงั
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว ์เล้ียงลูกดว้ยนม และเคยพบฮอร์โมน
 ชนิดน้ีในสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั บางชนิดดว้ย 

adsorption  กระบวนการทางเคมีของอิออนหรือโมเลกุล ท าให้สามารถ
 เกาะติดท่ีพื้นผวิของวสัดุได ้



 ค ำศัพท์       ค ำแปล  

adulterants  สารเคมีหรือส่ิงเจือปนท่ีห้ามใส่ผสมในอาหาร พืชสัตวแ์ละห้าม
 น าไปใชใ้นทางท่ีผดิ 

advance disposal fee  ค่าธรรมเนียมท่ีบวกเขา้กบัราคาสินคา้ เป็นตน้ทุนในการก าจดั
 ภาชนะบรรจุสินคา้หลงัจากการใชแ้ลว้ 

advance sewage treatment  เป็นขั้นตอนการบ าบดัน้าํเสียขั้นท่ีงหลงัจากผา่นการบ าบดัขั้นตน้ 
 และขั้นท่ีสองแล้ว การบ าบดัขั้นท่ี3 น้ีมกัใช้กระบวนการเคมี 
 หรือ ฟิ สิ ก ส์ ท่ี  ช่ ว ยลดสาร เ จื อปน เฉพาะช นิดในน้ ํา ทิ้ ง 
 กระบวนการน้ีมกัเสียค่าใชจ่้ายสูง 

Aedes aegypti  ยงุชนิดหน่ึงพบในเขตโซนร้อน เป็นพาหะของโรคไขเ้หลืองและ
 โรคเทา้ชา้ง รวมทั้งเป็นพาหะของไวรัสท่ีก่อให้เกิดโรคไขส้มอง
 อกัเสบ ดว้ย 

Aeroallergen  ยงุชนิดหน่ึงพบในเขตโซนร้อน เป็นพาหะของโรคไขเ้หลืองและ
 โรคเทา้ชา้ง รวมทั้งเป็นพาหะของไวรัสท่ีก่อให้เกิดโรคไขส้มอง
 อกัเสบดว้ย 

aerobic organism  จุลินทรียท่ี์ตอ้งการออกซิเจนในการด ารงชีวิต 

aerobiosis  กระบวนการทางชีวภาพท่ีตอ้งใชอ้อกซิเจน 

aerology  ศาสตร์วา่ดว้ยการศึกษาบรรยากาศตามธรรมชาติทัว่ไป 

aeronomy  ศาสตร์ว่าดว้ยการศึกษาบรรยากาศท่ีผิวโลกเป็นชั้นบรรยากาศท่ี
 ก๊าซต่างๆ สามารถถูกท าใหแ้ตกตวัดว้ยแสงจากดวงอาทิตย ์

aerosols  สารแขวนลอยในอากาศ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว 
 หรือก๊าซ ก็ตาม หรือส่วนผสมของส่ิงดงักล่าวในบรรยากาศ 

aestivation  การปรับตวัใหเ้ขา้กบัภาวะแวดลอ้มในฤดูกาลต่างๆของสัตวแ์ละ
 พืช เพื่อความอยูร่อด เช่น สัตวบ์างชนิดจะเก็บตวัหลบซ่อนหรือ
 โยกยา้ย ถ่ินในฤดูกาลต่างๆ หรือพืชบางชนิดจะมว้นส่วนของ
 คอกเพื่อปกปิด ส่วนท่ีใชแ้พร่พนัธ์ุ 
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aetiology  ศาสตร์เก่ียวกบัสาเหตุ หรือท่ีมาของโรค 

afforestation  การปลูกป่าในพื้นท่ีซ่ึงไม่เคยเป็นป่ามาก่อน 

aflatoxins  เป็นกลุ่มสารพิษท่ีผลิตจากเช้ือราท่ีช่ือว่าแอสเปอร์จิรัสเฟลวสั 
 (Aspergillus flavus) ท่ีมกัพบในเมล็ดพืช พบเป็นคร้ังแรกใน
 ทศวรรษท่ี 1960's สารพิษกลุ่มน้ีสามารถท าลายภูมิคุม้กนัโรค
 ของร่างกาย และสามารถท าใหเ้กิดมะเร็งในตบั 

afterburner  อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศท่ีใชใ้นการก าจดัสารอินทรียใ์น 
 อากาศโดยวธีิการเผาท่ีอุณหภูมิสูง 

agar-agar  สารท่ีมีลกัษณะเป็นวนัสกดัจากสาหร่าย ใช้เลียงแบคทีเรีย ใช ้
 อาหารประเภทวนั และใชผ้ลิตเภสัชภณัฑต่์างๆ 

age distribution  เปอร์เซ็นตข์องประชากรแต่ละวยั 

Agenda 21  แผนงานสมบูรณ์แบบส าหรับการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม 
 ประเทศภาคีปฏิญญาสากลว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ณ 
 กร โอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล อนัจะน าไปสู่การพฒันาแบบ
 ย ัง่ยนื ศตวรรษท่ี 21 

agent orange  เป็นยาปราบวชัพืชชนิดหน่ึงท่ีกองทพัอเมริกนัใช้ท าลายป่าเพื่อ
 เปิดเผย ท่ีซ่อนเร้นของกองโจรเวียดกง ในสงครามเวียดนาม ยา
 ปราบวชัพืช ชนิดน้ีเป็นสารอินทรียท่ี์มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ
 ท่ีส าคญั และมีใด ออกซิเจนปนเป้ือนอยู ่ซ่ึงนบัเป็นสารก่อมะเร็ง
 ท่ีรุนแรงท่ีสุด 

agonistic behavior  พฤติกรรมกา้วร้าวของสัตวต่์อสัตวอ่ื์นประเภทเดียวกนั 

agora  สนามหรือบริเวณท่ีพบปะสังสรรคข์องประชาชน หรือบริเวณท่ี
 สนามกีฬา สวนสาธารณะ ตลาด และอ่ืนๆ มกัเป็นลกัษณะ หรือ
 สัญลกัษณ์ของเมืองต่างๆ แถบลาตินอเมริกา 
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Agricultural Revolution  เป็นการเปล่ียนแปลงอย่างช้าจากวิถีชีวิตแบบล่าสัตวแ์ละเร่ร่อน 
 เป็นชุมชนการเกษตรถาวร เร่ิมมาราว 10,000 ถึง 12,000 ปี
 มาแลว้ 

Agrochemical  ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงท่ีมนุษยท์  าข้ึนเพื่อใชใ้นการเกษตรกรรม 

Agroforestry  ปลูกตน้ไมแ้ละพืชไร่ร่วมกนั 

air curtain  การดกัจบัน ้ ามนัในน ้ าโดยการเป่าอากาศให้น ้ าเป็นฟองท าให้น ้ า
 ลอยตวัข้ึนบนผวิน ้า  ง่ายต่อการแยกออก 

air mass     มวลอากาศท่ีมีลกัษณะเฉพาะในพื้นท่ีหน่ึง คุณสมบติัจะ 
     เปล่ียนไปเม่ือเคล่ือนท่ีไปยงัพื้นท่ีอ่ืน 

air pollutants   ของเสียท่ีอยูใ่นสภาพเป็นไอเสีย กล่ิน ควนั ก๊าซ เขม่า ฝุ่ นละออง 
  เถา้ ถ่าน หรือมลสารอ่ืนๆ ท่ีมีสภาพละเอียดบางเบา สามารถ 
  แขวนลอยอยูใ่นบรรยากาศได ้

air pollution   สารเคมีชนิดเดียว หรือหลายชนิดในบรรยากาศท่ีมีระดบัความ
  เขม้ขน้สูงพอสามารถก่ออนัตรายแก่สุขภาพได ้

air quality standards   ระดบัของมลพิษทางอากาศท่ีกฎหมายก าหนดไวห้า้มเกินใน 
     ช่วงเวลา ใดๆ ในพื้นท่ีหน่ึง 

airborne diseases   โรคระบาดทางการหายใจ เช่น ไขห้วดั วณัโรค โรคภูมิแพ ้และ
  โรค อ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการหายใจเอามลพิษทางอากาศเขา้สู่ร่างกาย 

ALAR   เป็นช่ือการคา้ของสารเคมีเคมิโนไซด ์(daminozide) ใชก้บัพืชผกั 
  ผล ไม ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัแอปเปิล เพื่อเพิ่มผลผลิต และเม่ือ
  ราวสอง ศตวรรษท่ีแลว้ไดพ้บวา่สารน้ีเป็นสารก่อมะเร็ง สารน้ี
  ถูกหา้มใชใ้น สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ.1989 แต่ใน  องักฤษ 
  ยงัคงใชอ้ยูเ่น่ืองจากรัฐ บาลเห็นวา่มีความเส่ียงต่าํ 

Albedo   ส่วนของแสงแดดท่ีกระทบพื้นโลกและสะทอ้นกลบัสู่บรรยากาศ
  อนัเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงของปัญหาโลกร้อน 
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Aldrin   เป็นยาฆ่าแมลงชนิดสารอินทรียท่ี์มีคลอรีนเป็นองคป์ระกอบ 
  ส าคญัเร่ิม ผลิตข้ึนใช้ราวสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เม่ืออยู่ใน
  บรรยากาศจะเปล่ียนเป็นดีลดริน (dieldrin) ซ่ึงสะสมใน 
  ส่ิงแวดลอ้มและเขา้สู่วงจร อาหาร ทุกประเทศในกลุ่มประชาคม
  ยโุรป หา้มใชส้ารชนิดน้ีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 เป็นตน้มา 

Algae     สาหร่ายเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ ท่ีสังเคราะห์แสงในแหล่งน ้ า
     ต่างๆ 

algal bloom   จ านวนสาหร่ายท่ีเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็วบนผิวน้าํ เน่ืองจาก
  ปริมาณในเตรดและฟอสเฟตในน้าํเพิ่มข้ึน 

alimentary canal    ช่องทางเดินอาหาร เช่น ปาก ล าคอ กระเพาะ และล าไส้ 

alkaloids    สารประกอบซับซ้อนประเภทสารอินทรีย ์ท่ีมีองคป์ระกอบเป็น
  ไนโตรเจน พบในพืชหลายชนิด เช่น ตน้ฝืน ยาสูบ ตน้ซินโคน่า 

alkyl mercury    สารปรอทอินทรียท่ี์มีพิษมากท่ีสุด ใชเ้ป็นยาฆ่าเช้ือราในเมล็ดพืช 

alleles   ส่วนยอ่ยของยีนส์ท่ีควบคุมคุณลกัษณะประการหน่ึงประการใด
  ในส่ิงมีชีวิต เช่น ยีนส์ควบคุมกรุ๊ปเลือด ประกอบด้วย Alleles 
  เช่น A, B, และ 0 เป็นตน้ 

alley cropping    ปลูกพืชไร่สลบัตน้ไมสู้งและไมพุ้่มขนาบทั้งสองขา้งส าหรับพืช
     ไร่แต่ละแถว 

Alp action   มูลนิธิท่ีก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1990 เพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของ 
  แหล่ง ท่องเท่ียวตามเทือกเขาแอลพ์ 

alpha particle    รังสีท่ีมีอ านาจทะลุทะลวงน้อยท่ีสุด ปกติแล้วรังสีชนิดน้ีจะไม่
     เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

alpine     เทือกเขาสูงท่ีมีธารน้าํแขง็ มีอากาศเยอืกเยน็และช้ืน 
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alternative technology    เทคโนโลยีท่ีมีจุดประสงค์ใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั และส่ง 
  กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด ในขณะท่ีมนุษยส์ามารถ 
  ควบคุมการใชเ้ทคโนโลยไีดเ้ป็นอยา่งดี 

altitude     ความสูงจากระดบัน้าํทะเล ตรงขา้มกบั ละติจูด 

aluminum   โลหะอลูมิเนียมก่อใหเ้กิดโรค เอลซ์ไฮเมอร์ (Alzheimer's  
  disease) โรคชราภาพท่ีมีอาการเส่ือมของความจ าและหลง เขา้ใจ
  วา่โลหะ อลูมิเนียม ไปท าลายสมองส่วนท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
  ความจ าและการเรียนรู้ 

ambient     สภาวะบรรยากาศทัว่ไป 

ambient air    สภาพบรรยากาศทัว่ไปตามธรรมชาติ 

Americium   ไอโซโทปท่ีเกิดจากการแตกตวัของยูเรเน่ียม มีอะตอมมิกนัม
  เบอร์สูง กวา่ยเูรเนียม มีอนัตรายนอ้ยเน่ืองจากใหรั้งสีแอลฟา 
  เท่านั้น มีระยะ เวลาคร่ึงชีวติราว 450 ปี 

Amines   สารประกอบท่ีได้จากการแทน ไฮโดรเจนในแอมโมเนีย โดย
  อนุมูล อินทรีย ์ถา้ไฮโดรเจนถูกแทนท่ีหน่ึงอะตอม สารอามีนท่ี
  ได้เรียกว่า อามีนปฐมภูมิ (NH,R) ถ้าไฮโดรเจนถูกแทนท่ีสอง
  อะตอม เรียกอามีน ท่ีไดว้า่ อามีนทุติยภูมิ (NHR.) และถา้ 
  ไฮโดรเจนทั้งหมดในแอมโมเนีย ถูกแทนท่ีอามีนท่ีไดเ้รียกวา่ อา
  มีนตติยภูมิ สารพวกอามีนบางชนิด เป็นบ่อเกิดของสารก่อมะเร็ง
  พวกไนโตรซามีน (Nitrosamines) 

amino acid   เป็นพื้นฐานของชีวติ เป็นองคป์ระกอบของโปรตีน พืชและ 
  จุลินทรีย ์มากมายหลายชนิดสังเคราะห์สารน้ีจากอนินทรียส์าร 
  และสัตวไ์ดส้าร น้ีจากพืชและจุลินทรียเ์หล่านั้น สารน้ีมีฤทธ์ิเป็น
  กรด ประกอบดว้ยธาตุ ส าคญั 4 ชนิด ไดแ้ก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน 
  ออกซิเจน และไนโตรเจน 

ammonia   สารประกอบท่ีมีสถานะเป็นก๊าซ ประกอบด้วยในโตรเจนและ 
  ไฮโดรเจน ในอตัรา 1 ต่อ 3 สามารถเกิดข้ึนไดต้ามธรรมชาติโดย 
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  แบคทีเรียในวฏัจกัรในโตรเจน สารน้ีใช้เป็นปัจจยัส าคญัในการ
  ผลิต 

ammonification    กระบวนการชีวเคมีท่ีแอมโมเนียไนโตรเจนเกิดข้ึนจากการย่อย 
     สารอินทรีย ์

ammonifying bacteria   แบคทีเรีย เช่น พวกซูโดโมแนส (Pseudomonas) ท่ียอ่ยสลาย 
  โปรตีน ในซากสัตวห์รือซากพืชใหก้ลายเป็นก๊าซแอมโมเนีย 

Amoco Cadiz   ช่ือเรือบรรทุกน้าํมนัท่ีจมในชายฝ่ังทะเลทางเหนือของฝร่ังเศสใน
  ปี 1978 ท าใหน้้าํมนัร่ัวไหลสู่ทะเลราวสองแสนตนั ท าลาย 
  สภาวะแวดลอ้มทางทะเลอยา่งกวา้งขวาง 

Amoeba   เป็นสัตวข์นาดเล็กมากประเภทโปรโตซวัท่ีเขา้สู่ร่างกาย  
  เน่ืองจากการกินอาหารท่ีไม่สะอาด เป็นสาเหตุของโรคบิดมีตวั 

Ampere     หน่วยของกระแสไฟ 

Amphibia   สัตวท่ี์มีกระดูกสันหลังพวกสลาแมนเดอร์ กบ คางคก ท่ีจะใช้
  ช่วงชีวติ ทั้งในน้าํและบนบก และหายใจทางผวิหนงั ได ้
  เช่นเดียวกบัการหายใจ ทางปอด มกัผสมพนัธ์ุและตวัอ่อนพฒันา
  ในน ้าตวัแก่อาศยัอยูไ่ดท้ ั้งในน ้าและบนบก 

Amphibole    เป็นแอสเบสทอสชนิดหน่ึงมกัมีสีและรูปร่างต่างๆ 

Amylases   เอ็นไซมท่ี์พบทั้งในพืชและสัตวท่ี์สามารถแปลงแป้งเป็นไกลโค
  เจน และเด็กซทริน มอลโตส หรือกูลโคส พทยาลิน (Ptyalin) ใน
  น ้าลาย มนุษยก์็จดัเป็นเอนไซมป์ระเภทน้ี 

Anabiosis    มีชีวติอีกหลงัจากท่ีตายแลว้ 

Anabolism    การสังเคราะห์โมเลกุลซบัซอ้นจากโมเลกุลเล็กๆ 

Anacothesia    หมดความรู้สึก 

Anadromous    ปลาท่ีวา่ยทวนกระแสน้าํ 
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Anadromy   การเคล่ือนยา้ยของปลาบางชนิดจากน้าํเค็มไปยงัน้าํจืดเพื่อผสม
  พนัธ์ุ เช่น ปลาซาลมอน (salmon) 

anaerobic decomposition   การยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นภาวะอบัอากาศ ซ่ึงมกัจะใหก้๊าซ 
     มีเทน 

anaerobic organism   จุลินทรียท่ี์ไม่ตอ้งการออกซิเจนในการด ารงชีวิต 

analogous   การท่ีสัตวต่์างชนิดกนัมีอวยัวะคลา้ยกนัและใชป้ระโยชน์ 
  เช่นเดียวกนั เช่น ปีกแมลง และปีกคา้งคาว แต่ทั้งน้ีมิไดแ้สดงว่า
  มีส่ิงมีชีวติเหล่านั้น มีววิฒันาการมาแบบเดียวกนั เน่ืองจาก 
  โครงสร้างของส่ิงมีชีวติแต่ละ ชนิดมิไดมี้ท่ีมาเดียวกนั 

analogue computer   เคร่ืองมือใช้ในการสร้างรูปแบบท่ีมีคุณสมบติัแปรเปล่ียนตาม
  เวลา ซ่ึงมกัเป็นไปตามสูตรทางคณิตศาสตร์ 

ancient forest    ป่าท่ียงัไม่เคยมีการตดัไม ้หรือ ไมป่้ารุ่นสองท่ีมีอายมุาก 

ancient soil   ดินเก่าท่ีเกิดจากกระบวนการและบรรยากาศในอดีต ซ่ึงอยูลึ่กลง
  ไป จากผวิดินชั้นบนในปัจจุบนั 

androgen   ฮอร์โมนเพศชาย เช่น เทสโตสเตอโรน (testosterone) ท่ีผลิตจาก 
  อณัฑะ มีผลต่อการแสดงลกัษณะของเพศผู ้

anabaena   สาหร่ายสีเขียวแกมสีน้าํเงินท่ีสามารถใชไ้นโตรเจนในอากาศให้
  เป็นประโยชน์ได ้มีชีวติอีกหลงัจากท่ีตายแลว้ 

anemometer    เคร่ืองวดัลม 

anemophily    การผสมเกสร โดยอาศยัลม 

angle of rest    มุมท่ีมีความเอียงสูงสุดท่ีวตัถุสามารถทรงตวัอยูไ่ด ้

angstrom    ความยาวหน่ึงในสิบลา้นของหน่ึงมิลลิเมตร (ม.ม.10) 

anhydrite    แร่แคลเซียมซลัเฟตท่ีดูดซบัความช้ืนได ้
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anhydrous    หมายถึงออกไซด ์เกลือ หรือสารประกอบอ่ืนๆท่ีปราศจากน้าํ 

animal manure    ปุ๋ยอินทรียม์ูลสัตว ์

annual     พืชท่ีมีอายเุพียงปีเดียว 

annual rate of natural change  ขนาดของประชากรเปล่ียนแปลงหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้จาก
 ผลต่าง ของอตัราเกิด (Crude birth rate) และอตัราตาย (Crude 
 death rate) หาร ดว้ย 10 

annual ring   วงในเน้ือไมเ้ม่ือตดัขวาง เกิดจากการเปล่ียนแปลงฤดูกาลในแต่
  ละปี วงเหล่าน้ีนกัวทิยาศาสตร์ใชว้เิคราะห์อายขุองล าตน้ 

anomaly    ผดิไปจากปกติ 

anopheles   ยุงชนิดหน่ึงท่ีเป็นพาหะน าโรคมาลาเรีย ยุงชนิดน้ียงัแบ่งย่อย
  ออกเป็น ชนิดต่าง ๆ กวา่ 350 ชนิด 

anoxia     สภาพท่ีเน้ือเยือ่ เลือด และของเหลวในร่างกายขาดออกซิเจน 

antagonism   ผลต่อดา้นท่ีเกิดข้ึน โดยยา หรือฮอร์โมน เช่น ฮอร์โมนอครินอ
  ลิน กระตุน้การเตน้ของหวัใจ แต่เอซิดิลโคลินท าให้หวัใจเตน้ชา้
  ลง 

Antarctica    ช่ือทวปีในขั้วโลกใตซ่ึ้งปกคลุมดว้ยน้าํแข็งไม่มีมนุษยต์ั้งถ่ินฐาน
     อยู ่

Anthracite   ชนิดของถ่านหินท่ีมีคาร์บอนสูง และมีสารระเหยเล็กน้อยเป็น
  ถ่านหิน คุณภาพดีท่ีสุด เม่ือเผาไหมจ้ะไม่มีควนั ใหพ้ลงังาน 
  ความร้อนสูง 

Anthrax   เป็นโรคระบาดในสัตวป่์าและสัตวเ์ล้ียง เกิดจากแบคทีเรีย 
  บาซิลลสั แอนทราซีส (Bacillus anthracis) สัตวต่์าง ๆ  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว ์กินพืชจะมีอตัราเส่ียงต่อโรคน้ีสูงกว่า
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  สัตวป์ระเภทกินเน้ือ การป้องกนั โรคท าได้โดยจดัให้มีด่านกกั
  สัตว ์และเผาซากสัตวท่ี์ตายดว้ยโรคน้ี 

Anthropogenic    ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากน้าํมือมนุษย ์รวมทั้งวตัถุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน
     ดว้ย 

Anthropogenie    เก่ียวกบัมนุษย ์

Antibiosis  กรณีการต่อต้านพิเศษซ่ึงส่ิงมีชีวิตผลิตสสารท่ีสามารถเป็น
อนัตรายต่อ ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ เช่น สารปฏิชีวนะท่ีส่ิงมีชีวิตชนิด
หน่ึงสร้างข้ึน แต่เป็น อนัตรายแก่ส่ิงมีชีวติอ่ืนบางชนิด 

Antibody โปรตีนท่ีสัตวส์ร้างข้ึนเพื่อตอบสนองต่อส่ิงแปลกปลอม ท่ีเขา้สู่
ร่าง กาย ภูมิคุม้กนัโรคในร่างกายเกิดจากโปรตีนเหล่าน้ี ยงัคง
เหลืออยูใ่น ร่างกายหลงัจากส่ิงแปลกปลอมนั้นถูกท าลายหรือถูก
ขบัถ่ายออกจาก ร่างกายแลว้ 

Anticoagulant    สารเคมีท่ีต่อตา้นการจบัแขง็ของเลือด 

Anticyclone ศูนย์กลางของความกดดันสูงเหนือระดับน้าํทะเล ท าให้เกิด
อากาศ หมุนในทิศทางตรงขา้มกบัการหมุนของโลก 

Antigen     สสารท่ีกระตุน้การสร้างแอนติบอด้ี (Antibody) 

Antimetabolite    สสารท่ียบัย ั้งการเผาผลาญอาหารในร่างกาย 

Antimony เป็นโลหะหนกัชนิดหน่ึงท่ีความเขม้ขน้สูงกวา่ หน่ึงในหม่ืนส่วน 
จะ ท าลายประสาท ในทางการแพทยใ์ชส้ารประกอบของโลหะน้ี
ผลิตยา รักษาโรค เช่น สารประกอบของโลหะ แอนติโมน้ี ทาร์เท
รด ใชรั้กษา โรค ซีสโตโซไนอะซิส (Schistosomiasis) และโรค
เช้ือราต่างๆ 

anti-knock agents สารท่ีเติมลงในน้าํมนัรถยนตเ์พื่อป้องกนัการน็อคของเคร่ืองยนต์
และ เพิ่มความแรงของเคร่ืองยนต ์เดิมสารกนัน็อคเป็นสารตะกัว่ 
แต่ ปัจจุบนัเปล่ียนมาใชเ้ป็นสารอีเทอร์และแอลกอฮอลแ์ทน 

anti-natalist  ทศันะ หรือนโยบายในการลดอตัราเกิดของประชากร 
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anti-solar point จุดท่ีอยู่ตรงข้ามกับควงอาทิตย์ หรือในทิศทางของเงาของนัก
สังเกตการณ์ 

antistatic agents    สารประกอบท่ีป้องกนัการสะสมกระแส ไฟฟ้าสถิตยท่ี์พื้นผวิ 

apatite แร่กลุ่มหน่ึงท่ีเป็นแหล่งของฟอสเฟต แร่เหล่าน้ีในอาหารจะช่วย
การ สร้างกระดูกและฟัน เน่ืองจากประกอบดว้ยคลเซียม 

aphelion จุดโคจรไกลสุดของควงคาวจากดวงอาทิตย ์ในกรณีของโลกจะ
โคจร รอบดวงอาทิตยท่ี์ระยะไกลสุดจากดวงอาทิตยใ์นราวเดือน
กรกฎาคม ของทุกปี ระยะทางโคจรในระยะใกลห้รือไกลจากดวง
อาทิตยท์  าให ้เกิดการเปล่ียนแปลงฤดูกาลบนโลก 

API scale  ตารางความถ่วงของสถาบนัปิโตรเลียมของอเมริกนั โดยมีสูตร
การ ค านวณดงัน้ี 

องศา API =141.5-131.5 

ความถ่วงจ าเพาะในอุณหภูมิ 60°F 

น ้ามนัดิบในตะวนัออกกลางส่วนมากจะมี API อยูร่ะหวา่ง 27.0 ถึง 43.0 องศา API 
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appropriate technology เทคโนโลยท่ีีช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตในงาน
ฝีมือ ใดๆ ท่ีมิใช่เคร่ืองจกัรท่ีท างานแทนคน แต่เป็นเคร่ืองจกัร
หรืออุปกรณ์ ท่ีช่วยใหค้นสามารถพฒันาตนเองใหดี้ข้ึนโดยไม่ขดั
ต่อระบบ เศรษฐกิจและสังคมเดิมของเขา 

aqua culture    การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าในแหล่งน ้าต่างๆ 

aquatic     เก่ียวกบัน ้า 

aquatic ecosystem   ระบบนิเวศทางน ้า 

Aquiclude    ชั้นใตดิ้นท่ีประกอบดว้ยดินและหิน และไม่มีน ้าใตดิ้น 

Aquifer  ชั้นใตดิ้นท่ีชุ่มน ้ า ซึมน ้ าไดดี้และอยู่ภายใตช้ั้นหินท่ีสามารถสูบ
น ้าข้ึน มาใชเ้ชิงเศรษฐกิจได ้

aquifer depletion    การสูบน้าํใตดิ้นข้ึนมา เกินกวา่ปริมาณน้าํฝนท่ีไหลซึมลงไปแทนท่ี 

arable land    ดินท่ีสามารถใชเ้พาะปลูกพืชได ้

Archimedes' principle แรงลอยตวัของวตัถุท่ีจมในของเหลว เท่ากับน้าํหนักของเหลว 
ปริมาตรเท่ากับปริมาตรของวตัถุท่ีแทนท่ีของเหลวนั้ น ด้วย
หลกัการดัง กล่าวท าให้สามารถค านวนหาความหนาแน่นของ
วตัถุท่ีมีรูปร่าง แปลกๆ ไดค้่อนขา้งจะแม่นย  ามาก อาร์คิเมดิสเป็น
ปราชญช์าวกรีกผู ้คิดสูตรน้ีมีชีวติอยูร่าว ค.ศ.250 

Arctic ขั้วโลกเหนือ ปกคลุมดว้ยน้าํแข็งเป็นส่วนใหญ่แต่มีมนุษยต์ั้งถ่ิน
ฐาน อยู ่เช่นทางเหนือของแคนาดา และรัสเซีย อุดมไปดว้ยป่าสน
และแหะ น้าํมนัดิบ 

area strip mining    การท าเหมืองแร่ถ่านหิน หรือฟอสเฟต ซ่ึงอยูใ่กลผ้วิดิน 

argon  เป็นธาตุท่ีมีคุณสมบติัเป็นก๊าซเฉ่ือย ธาตุน้ีอาจอยู่ในรูปของสาร 
กมัมนัตรังสี อาร์กอน-14 มีคร่ึงชีวติ 30 วนั มกัพบในเคร่ืองปฏิกร 
นิวเคลียร์ท่ีใชอ้ากาศเป็นตวัหล่อเยน็ 
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arid     แหง้แลง้ เช่น ทะเลทรายท่ีมีปริมาณฝนนอ้ย 

aromatic สารประกอบอินทรียท่ี์พฒันามาจากเบนซีน โดยมีโครงสร้าง
โมเลกุล เป็นวง 

arsenic โลหะหนักเป็นพิษท่ีเรียกว่า สารหนู อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนัง 
รวมทั้ง มะเร็งผิวหนังได้ ภาษาชาวบ้านทางภาคใต้เรียกโรคท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัสาร หนูวา่ ไขด้ า 

artesian aquifer ชั้นหินพรุนใตดิ้นท่ีมีน้าํบาดาลแรงดันสูงอยู่ภายใน เม่ือขุดบ่อ
บาดาล ทะลุชั้นหินดงักล่าว น้าํบาดาลจะพุ่งข้ึนมาสูงเหนือผิวดิน
โดยแรงดนั ธรรมชาติภายในชั้นหินนั้น 

Arthropoda สัตว์กลุ่มใหญ่ท่ีสุดในอาณาจักรสัตว์ ประกอบด้วยพนัธ์ุสัตว์
ต่างๆกว่า เจ็ดแสนชนิด สัตวก์ลุ่มน้ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีมีขาเป็นคู่
ผิวภายนอกมี ลกัษณะแข็ง มีหวัและตวัพฒันาดี เช่น กุง้ ปู แมลง 
ตะขาบ แมงป่อง และอ่ืนๆ 

Artificial  ส่ิงท่ีเกิดจากน้าํมือมนุษย ์เช่น artificial rain (ฝนเทียม),artificia 
insemination (การผสมพนัธ์ุเทียม), artificial recharge (การอดัน้าํ
ลง บ่อบาดาล) 

artificial reservoir   แหล่งน้าํท่ีสร้างข้ึน 

artificial selection การผลิตพนัธ์ุพืชหรือสัตวใ์ห้มีคุณลกัษณะท่ีตอ้งการโดยอาศยั 
เทคโนโลยพีนัธุกรรม และคุณลกัษณะท่ีผลิตข้ึนสามารถถ่ายทอด
ทาง พนัธุกรรมสู่รุ่นลูกหลานได ้

asbestos ช่ือทัว่ไปส าหรับกลุ่มแร่ประเภทซิลิเกตท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นใย ถา้
มีสี น้าํ เ งินจะเป็นประเภทโครซิโดไลท์ (Crocidolite) สีขาว 
(Chrisotile) สี น้าํตาล (Amosite) ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าและความ
ร้อน นบัแต่ปี1968 องักฤษไดห้้ามใชแ้อสเบสทอสสีน้าํเงินและ
น้าํตาล เน่ืองจาก เป็นสาร ก่อมะเร็งร้ายแรง ส่วนสีขาวเป็นสารก่อ
มะเร็งท่ีไม่รุนแรง จึงให้ขายได ้ต่อไป ประเทศไทยอนุญาตให้ใช้
เฉพาะสีขาวและสีน้าํตาล 
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asbestos fibers  เส้นใยแอสเบสทอส ซ่ึงเป็นเส้นใยธรรมชาติขนาดเล็ก เป็นเส้นใย
ท่ีก่อ ใหเ้กิดมะเร็งปอดในระยะยาวได ้

asphyxia  หายใจล าบากเน่ืองจากขาดออกซิเจน 

assimilate การท าตวัให้กลมกลืนและแฝงอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มได ้เช่น กากสาร 
อินทรียส์ามารถถูกย่อยสลายกลายเป็นสารอนินทรีย ์กลบัเขา้สู่
ระบบ วงจรอาหารในระบบนิเวศได ้

assortative breeding  การจดัคู่ผสมพนัธ์ุโดยไม่เป็นตามธรรมชาติ เป็นการผสมพนัธ์ุท่ี
ใหลู้ก ท่ีมีลกัษณะตามตอ้งการ 

atmosphere    อากาศทั้งหมดท่ีห่อหุม้โลก 

atmospheric chemistry   การศึกษาเก่ียวกบัปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในบรรยากาศ 

atmospheric circulation  การเคล่ือนไหวหมุนเวียนโดยทั่วไปของอากาศ โดยมีการ
ถ่ายทอด พลงังานระหวา่งชั้นบรรยากาศต่างๆ 

atmospheric dispersion กลไกการกระจายมลพิษในอากาศ ท่ีท าให้เกิดการเจือจางหรือลด
อา เขม้ขน้ของมลพิษในอากาศ 

atomic number การเรียกหรือแยกแยะธาตุต่างๆ โดยจ านวนโปรตรอนในนิวเคลีย 
ของอะตอมหน่ึงๆ เช่น ยเูรเน่ียม มีโปรตรอนสูงถึง 92 ในขณะท่ี 
ไฮโดรเจนมีเพียงโปรตรอนเดียว 

atoms  อนูเล็กๆ ท่ีรวมกนัเป็นโมเลกุลของสสาร 

ATP  โคเอ็นไซม์ท่ีเป็นแหล่งของพลังงานในการเคล่ือนไหวของ
ส่ิงมีชีวิต เช่น การยืดหดของกล้ามเน้ือ และการสังเคราะห์
สารอินทรียใ์นพืชและ สัตว ์

Attenuation การลดลงของเสียงระหวา่งการส่งผา่นจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง 

Attractant  สารเคมีท่ีใชล่้อแมลง สามารถกระตุน้ประสาทรับกล่ินของแมลงได ้



 ค ำศัพท์       ค ำแปล  

Attrition    การบดใหมี้ขนาดเล็กลงโดยอาศยัแรงเสียดทาน 

audio frequency ความถ่ีเสียงในช่วงท่ีมนุษยส์ามารถได้ยิน คือ ระหว่าง 20 - 
20,000 เฮริซ์ (Hz) 

audiometer    เคร่ืองมือส าหรับวดัความไวของการไดย้นิ 

Audubon ช่ือชมรมดูนกในอเมริกาท่ีเรียกตามช่ือของ John Audubon นกัดู
นกชอ ดงัของอเมริกาในตน้ศตวรรษท่ี 19 

Autoclave ภาชนะทนความดันท่ีใช้เป็นถังปฏิกิริยาท่ีต้องใช้ความดันสูง 
บางคร้ัง ใชค้วามร้อนสูงดว้ย 

Autolysis การแตกสลายของเน้ือเยื่อพืชและสัตว ์หลงัจากท่ีเซลล์ตายแล้ว 
การ ยอ่ยสลายเกิดจากเอม็ไซมใ์นเซลลน์ัน่เอง 

Autosome    โครโมโซมอ่ืนๆ นอกจากโครโมโซมเพศ 

Autotroph ส่ิงมีชีวิตใดๆ ท่ีสามารถสังเคราะห์สารอินทรียจ์ากสารอนินทรีย์
โดย ใช้แสงแดดหรืออนิน ทรียเ์คมี บางชนิดเป็นพลงังาน เช่น 
พืชสีเขียว สามารถสังเคราะห์แสงได ้เป็นตน้ 

Auxins ฮอร์โมนพืช มกัเกิดท่ียอดและปลายรากของพืช และดูดซึมไปสู่
ส่วน อ่ืนๆ ของพืช ฮอร์โมนน้ีควบคุมการเติบโตของพืช 

available nutrient   ธาตุอาหารท่ีอยูใ่นดิน ซ่ึงพืชสามารถดูดซบั ไปใชไ้ดเ้ลย 

axenic culture    การเพาะพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตเป็นพนัธ์ุเดียวกนัลว้นๆ 

azotobacter แบคทีเรียท่ีสามารถใช้ไนโตรเจนในบรรยายกาศชนิดหน่ึง เป็น 
แบคทีเรียชนิดตอ้งการอากาศ ไดพ้ลงังานโดยการยอ่ยสลายแป้ง 
เช่น คลอสตรีเอ่ียม ปาสเตอไรเอนัม่ (Clostridium pasteurianum) 
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Bacillus แบคทีเรียชนิดแท่ง พวกบาซิลลสั เช่น แบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดโรค 
บาดทะยกั (Bacillus tetani) และแบคทีเรียท่ีมีอยู่ในล าไส้ของ
มนุษย ์และสัตวท่ี์ช่วยสังเคราะห์วิตามินบี-12 ให้แก่ร่างกาย 
(Bacillus subtilis) 

Backcross    การผสมพนัธ์ุในหมู่ญาติพี่นอ้ง 

background radiation  รังสีในธรรมชาติท่ีนอกเหนือจากรังสีอนัเก่ียวเน่ืองกบักิจกรรม
ของมนุษย ์

backing wind ลมหมุน โดยมากมกัหมุนไปทางตะวนัตกทางใต ้หรือตะวนัตก
เฉียงใต ้ส าหรับลมหมุนท่ีหมุนในทิศตรงกนัขา้มกบัท่ีกล่าว เรียก
อีกช่ือหน่ึงวา่ ลมเวยีริง (Veering wind) 

backwash วงจรการลา้งตวักรองในเคร่ืองบ าบดัน้าํ โดยเอาน้าํดีจากส่วนล่าง
ไหลยอ้ยข้ึน 

bacteria จุลินทรีย์ประเภทหน่ึง มีลักษณะเป็นส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว และ
สามารถ แบ่งแยกเซลล์ไดโ้ดยวิธีธรรมดา แบคทีเรียเป็นตวัย่อย
สลายในระบบ นิเวศ มีหลายชนิดในโลก แต่ชนิดท่ีก่อให้เกิดโรค
ในคนมีเพียงไม่ก่ี ชนิด 

bacteriochlorophylls   เมด็สีพบในแบคทีเรียท่ีสามารถสังเคราะห์แสง 

bacteriophages    ไวรัสท่ีเกาะกินแบคทีเรีย 

bacteriostat    สสารซ่ึงยบัย ั้งหรือหน่วงเหน่ียวการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

baculovirus เป็นเช้ือไวรัสชนิดหน่ึงท่ีนิยมน ามาใช้ในการควบคุมแมลงแบบ
ชีวภาพ แทนการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 

baffle ตวัหกัเหท่ีสามารถเปล่ียนทิศทางของการไหลและความเร็วของ
น ้ า , น ้ าเสีย หรืออนุภาคของแข็ง และยงัใชป้ระโยชน์ในการการ
ระงบัหรือลดความดนัของเสียงไดด้ว้ย 
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bagasse     กากน้าํตาลสามารถน าไปผลิตปุ๋ย หรือสกดัโปรตีน 

baghouse  อุปกรณ์ดกัอนุภาคของแข็งในอากาศ มีลกัษณะเป็นถุงผา้กรอ.1. 
ดว้ยไฟเบอร์กลาส 

balanced herbivory ชุมชนพืชท่ีมีพืชพรรณหลากหลายอยู่กันอย่างสมดุล ภายใต้
ส่ิงมีชีวิตท่ี กินพืชเป็นอาหาร โดยส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดกินพืชต่าง
ชนิดกนั 

baling     การอดัเป็นฟ่อนหรือเป็นกอ้น เพื่อลดขนาดและสะดวกแก่การขนส่ง 

ballistic separator   เคร่ืองจกัรกลท่ีใชแ้ยกสารอินทรียแ์ละสารอนินทรียใ์นการท าปุ๋ยหมกั 

bar screen เป็นแผงของท่อนเหล็กวางเรียงห่างกันประมาณหน่ึงน้ิวใช้
ส าหรับการกรองขยะออกจากน้าํเสีย 

barrel ภาชนะส าหรับบรรจุของเหลว ภาชนะดังกล่าวท่ีใช้เก็บบ่มน้าํ
สุรามกัมี ขนาด 36 อิมพีเรียลแกลลอน (164 ลิตร) หรือหน่วยวดั
ปริมาณนๆ โดยหมายถึง 42 แกลลอนอเมริกนั ( 5.61 ลูกบาศก์
ฟุต) 

Basalt  หินบาซอลท์เป็นหินเน้ือละเอียด มีคลัเซียมเป็นองค์ประกอบส า
คะ ลาวาภูเขาไฟส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 เป็นหินบาซอลท์
ซ่ึงมีความหนืดต ่าสุดในบรรดาหินภูเขาไฟทั้งหลาย 

base exchange  การแลกเปล่ียนอนุภาคประจุบวก ระหวา่งสารละลายและแร่ธาตุ 
หลัก การน้ีน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพน้าํ เช่น 
การแทนท่ี โซเดียมอิออน (Na) ในน้าํกระดา้งท่ีมีคลเซียมอิออน 
(Ca) ท าใหน้้าํ ลดความกระดา้งลง หรือใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพ
ดิน เช่นกรณีดิน เปร้ียวสามารถใช้แคลเซียมอิออน ไปแทนท่ี
ไฮโดรเจนอิออน (H) ใน ดิน เพื่อแกปั้ญหาได ้

base flow  การไหลของน้าํในล าธารช่วงฤดูแลง้ โดยน้าํใตดิ้นหรือน้าํซบัจะ
ไหล ป้อนน้าํในล าธาร 
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Basel Convention  อนุสัญญาภายใต้โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
ประกอบ ด้วยขอ้ตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศภาคีเก่ียวกบัการ
ขนส่งและก าจดั กากของเสียอนัตรายขา้มแดนโดยผิดกฎหมาย 
ซ่ึงใชบ้งัคบันบัแต่ปี 1992 เป็นตน้มา และประเทศไทยไดร่้วมลง
นามและเขา้เป็นประเทศ ภาคีอนุสัญญาน้ีดว้ย 

Basic  มีฤทธ์ิเป็นด่าง มี pH มากกวา่ 7 

basic refractory  วตัถุทนไฟซ่ึงมีองค์ประกอบเป็นออกไซด์ของโลหะ ใช้บุผนัง
เตาเผา ต่างๆ ออกไซด์ของโลหะดังกล่าว ได้แก่ โดโลไมด ์
(dolomite)และแมก นีไซด ์(magnesite) 

basic science  ศาสตร์บริสุทธ์ิท่ีมีจุดประสงค์ในการให้ไดม้าซ่ึงความรู้พื้นฐาน
ต่างๆ ตรงขา้มกบัศาสตร์ประยกุตท่ี์มีจุดประสงคใ์นการน าความรู้
ไป ประยกุตใ์ชง้าน 

bathyal zone  เขตลึกใตส้มุทรท่ีน้าํเยน็และมีแสงร าไรนอ้ยจนไม่เพียงพอแก่การ 
สังเคราะห์แสง 

Bauxite  แร่ท่ีมีอลูมิเนียมอยู่ในรูปของไฮดรอกไซด์ใช้ในอุตสาหกรรม
พลาสติก และอุตสาหกรรมยาง นอกจากน้ีใชเ้ป็นคะตะลิสต์และ
ท าหินขดั 

baymouth barrier   เข่ือนกั้นตามปากอ่าวเพื่อกนัคล่ืนและลดการกดักร่อนของชายฝ่ัง 
พบไดต้ามชายหาดท่ีมีช่ือเสียงต่างๆดว้ย 

Becquerel  หน่วยส าหรับแสดงการแผก่ระจายรังสีของสารกมัมนัตะ ใหม่ใช้
แทนหน่วยคูรี (curie) หน่ึงหน่วยเบคเคอเรลเท่า สลายตวัของสาร
กมัมนัตรังสีหน่ึงอะตอมมิกนิวเคลียสภายในเวลา หน่ึงวนิาที 

beckmann thermometer เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทท่ีมีกะเปาะใชว้ดัอุณหภูมิ 

bee  ส่ิงท่ีเป็นแมลง มีหลายพันธ์ุ เป็นแมลงท่ีมีบทบาทส าคัญใน
ส่ิงแวดลอ้มช่วยผสมเกสร และผลิตน้าํผึ้งและข้ีผึ้ง 
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benefit-cost  ใช้บรรยายการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตน้ทุน
และมล ค่าผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงการหรือกิจกรรมใดๆ 

benign tumor  การแบ่งตวัของเซลล์ในอตัราสูงกว่าปกติ แต่ไม่เป็นอนัตรายแก่
ร่างกาย 

benthos บริเวณพื้นทะเลและมหาสมุทรท่ีเป็นแหล่งสะสมพนัธ์ุพืชและ
สัตวท่ี์ อาศยัอยูใ่ตท้ะเลท่ีระดบัความลึกนอ้ยกวา่ 200 เมตร 

bentonite  ดินเหนียวท่ีมีเน้ือละเอียดมากเกิดจากการจบัตวัทบัถมของฝุ่ น
จากภูเขา ไฟ ใช้ประโยชน์เป็นตวัท าให้น้าํอ่อน และใช้อุดการ
ร่ัวซึมในเหมืองแร่ อุโมงค์ และในกิจการการขุดเจาะน้าํมนัและ
น้าํบาดาล 

benzene  เป็นสารอินทรียท่ี์มีอยูใ่นน้าํมนัรถยนตป์ระมาณ 3-5 เปอร์เซนต ์- 
สาร ไม่มีสีและมีลกัษณะเป็นของเหลว โครงสร้างโมเลกุลเป็นวง
แหวน ประกอบดว้ย คาร์บอนหกอะตอม อนัเป็นพื้นฐานส าคญั
ของ อินทรีย์ประเภทอะโรเมติก สารน้ีเป็นสารก่อมะเร็งแต่มี
ความส าคญั การพฒันาสารเคมีอุตสาหกรรม เป็นอยา่งมาก 

benzo - alpha – pyrene  สารก่อมะเร็งพบในทาร์ มกัพบได้ในอุตสาหกรรมผลิตยางมะ
ตอย และสารอินทรียอ่ื์นๆ 

bergmann's rule  เม่ืออุณหภูมิเฉล่ียของส่ิงแวดล้อมลดลง ขนาดของร่างกายสัตว์
เลือด อุ่นมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

beri-beri  โรคอนัมีสาเหตุจากขาดวิตามิน บี-1 (ไธอะมิน) ซ่ึงมกัอยู่ท่ีผิว
นอกของ เมล็ดขา้ว กินขา้วซ้อมมือจะไดว้ิตามินดงักล่าวมากกว่า
กินขา้วขาวขดั 

Berne Convention  อนุสัญญากรุงเบริน เก่ียวกบัการอนุรักษ์สัตวป่์าและส่ิงแวดลอ้ม
ตาม ธรรมชาติ มีจุดประสงคส์ าคญัในการปกป้องคุม้ครองสัตวท่ี์
ใกลจ้ะสูญ พนัธ์ุในบางบริเวณของยโุรปวา่ตน้ทุนและมูล 
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Berylliosis  โรคปอดท่ีเกิดจากการหายใจเอาอนุภาคฝุ่ นของเบอริลเล่ียม
ออกไซด ์เขา้สู่ร่างกาย 

Beryllium  โลหะชนิดหน่ึงมีพิษต่อร่างกาย มกัพบในโรงกลึงซ่อมเคร่ืองจกัร 
โรงงานเซรามิกส์ โรงงานผลิตยาก าจดัศตัรูพืชและโรงหลอม
เหล็ก 

best management practice  การบริหารจดัการฟาร์มโดยวิธีการท่ีดีท่ีสุดเพื่อรักษาคุณภาพดิน
และธาตุอาหารในดินและ ป้องกนัมลพิษต่างๆ 

beta particle  อนุภาคพื้นฐานท่ีแผก่ระจายจากการสลายตวัของสารกมัมนัตรังสี 
อนุภาคน้ีอาจท าให้ผิวหนงัไหมเ้กรียม แผน่โลหะบางๆ สามารถ
ป้องกนัอนุภาคชนิดน้ีได ้

Biennial พืชซ่ึงมีวงจรชีวติจาดเมล็ดถึงเมล็ดภายใน 2 ปี 

Bioaccumulation  การสะสมสารพิษในส่ิงมีชีวิตท่ีมีความเขม้ขน้สูงข้ึนเร่ือยๆ ตาม
กาลเวลา 

Bioassay  การใช้ส่ิงมีชีวิตในการวดัผลกระทบของสสาร ปัจจยัและภาวะ
ต่างๆ 

biochemical oxygen  จ านวนออกซิเจนท่ีต้องการส าหรับออกซิไดส์กากของเสียโดย                                       
demand (BOD) 

biocide สารใดๆ ท่ีฆ่าส่ิงมีชีวติ (Bio หมายถึง ชีวติและ cide หมายถึง ฆ่า) 

bioclimatology ศาสตร์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง ชีวิตและสภาพทาง
อุตุนิยมวทิยา 

biocoen องคป์ระกอบทางชีวภาพทั้งหมดในส่ิงแวดลอ้ม 

bioconversion  การใชม้วลชีวภาพเป็นเช้ือเพลิง เช่น การเผาไหมก้ระดาษ และเล 
ใบไม ้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงพลงังานหรือการเปล่ียนมวลชีวภาพให้เป็น
เช้ือ เพลิง เช่น มีเทน และแอลกอฮอล ์เป็นตน้ 
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biodegradable  การท่ีสารอินทรีย์ขนาดใหญ่ หรือซับซ้อนถูกย่อยสลายโดย
จุลินทรีย์ ให้เป็นสารอินทรีย์ขนาดเล็กลง หรือมีโครงสร้าง
ซบัซอ้นนอ้ยกวา่ 

biodiversity  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติ หรือหมายถึงความ
หลาก หลายของเผ่าพันธ์ุ ส่ิงมีชีวิต และหมายรวมถึงความ
หลากหลายของ ระบบนิเวศและความหลากหลายทางพนัธุกรรม 

biofuel  เช้ือเพลิงชีวภาพ 

biogas  ก๊าซผสมซ่ึง 2 ใน 3 ส่วนเป็นก๊าซมีเทน และอีก 2 ใน 3 เป็นก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ และมีก๊าซอ่ืนเล็กน้อยท่ีให้กล่ินเหม็น ก๊าซ
ผสมน เกิดจากการหมกัของสารอินทรียเ์น่ืองจากมีก๊าซมีเทน จึง
ใชก้๊าซผสมน เป็นเช้ือเพลิงได ้

biogeochemical cycle  กระบวนการธรรมชาติท่ีมีการหมุนเวียนธาตุอาหารในรูปสารเคมี
จาก ส่ิงแวดลอ้มสู่ส่ิงมีชีวิต และธาตุอาหารเหล่าน้ีถูกหมุนเวียน
กลบัธรรมชาติอีก เช่น วฏัจกัรของคาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน 
ฟอสฟอรัส และน้าํ 

biological bench-mark  การใช้พืชและสัตว์ในการวดัมลพิษ เช่น ใช้ไลเคนส์ในการ
วดัซลัเฟอร์ ไดออกไซด์ พืชและสัตวเ์หล่านั้นจึงเป็นตวัช้ีวดั หรือ
เป็นส่ิงท่ีใชใ้น การเฝ้าระวงัทางส่ิงแวดลอ้ม 

biological control  การควบคุมประชากรของพืชหรือสัตวท่ี์ไม่ตอ้งการ โดยวิธีการ
ทาง ชีวภาพ เช่น การใชศ้ตัรูตามธรรมชาติ พยาธิและจุลินทรียท่ี์
ก่อใหเ้กิด โรคต่างๆ 

Biological Diversity Convention  อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใตโ้ครงการส่ิง 
แวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ เพื่ออนุรักษค์วามหลากหลายของส่ิง
มี ชีวิต และท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของ
ระบบ นิเวศในธรรมชาติดว้ย                    

biological indicators จุลินทรียท่ี์ใชเ้ป็นตวัช้ีวดัของปฏิกิริยาเคมี 
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biological pest control  การควบคุมแมลงศตัรูพืช โดยใช้วิธีธรรมชาติ เช่น นกัล่า พยาธิ 
แบคทีเรียหรือไวรัส ท่ีท าใหเ้กิดโรค 

biomagnification การสะสมของสารพิษมากข้ึนตามล าดบัของห่วงโซ่อาหาร 

biomass  มวลของสงมีชีวติ เช่น มวลของพืช 

biomass energy  พลงังาน เช่น แอลกอฮอล ์หรือมีเทน ท่ีผลิตจากมวลชีวภาพ 

biome  พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์อนักวา้งขวางท่ีมีส่ิงมีชีวิตนานาชนิด อาศยัอยู่
ใน โลกน้ี แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ เช่น เขตทุนดร้าขั้วโลก เขตส
วนันา ป่า ทุ่งหญา้ เทือกเขาสูง ทะเลทราย ภูเขา ทะเล พื้นท่ีปก
คลุมดว้ยน้าํแขง็ และอ่ืนๆ 

bioplex  ความซบัซอ้นของระบบชีวภาพ ท่ีมีการผลิตและท าลายเป็นวกัจงั 

bioremediation  การใช้จุลินทรีย์ในการเปล่ียนสารอันตราย ให้เป็นสารมีพิษ 
หรือไม่มีพิษเลย ในการท าความสะอาดบริเวณท่ีมีการร่ัวไหลของ
สารพิษ 

biosolids  ของแข็งท่ีเป็นตะกอนจุลินทรีย์จากถังเล้ียงตะกอนของระบบ
บ าบดัน ้าเสีย 

biosphere  ระบบนิเวศวิทยาท่ีใหญ่ท่ีสุดบนผิวโลกซ่ึงเช่ือมโยงพื้นดิน น ้ า 
และ อากาศ เป็นผลรวมของระบบนิเวศทุกระบบบนพื้นพิภพ 

biostabilizer  เคร่ืองจกัรกลท่ีใชผ้ลิตปุ๋ยหมกั เคร่ืองน้ีจะบดกากของแข็งและให ้
อากาศแก่กองปุ๋ยหมกั 

biota  ส่ิงมีชีวติทั้งหมด 

biotech  การผสมผสานระหว่างวิชาชีววิทยากับเทคโนโลยี เป็นการ
ประยุกต์ใช้ ศาสตร์ทั้ งสองในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรม 

biotic  ส่ิงมีชีวติหรือส่ิงท่ีไดม้าจากส่ิงมีชีวติ 
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biotic potential  ส่ิงท่ีเก้ือต่อส่ิงมีชีวิตใดๆ ในการเพิ่มประชากรและกระจาย
ประชากร 

biotic structure  โครงสร้างของส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มต่างๆ 
ท่ี ส าคญั ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีท าการผลิตอาหารโดยการสังเคราะห์แสง 
กลุ่ม บริโภคอาหารและกลุ่มยอ่ยสลาย 

biotin  กรดท่ีมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบและมีคุณสมบติัละลายน้าํได ้
สาร ชนิดหน่ึงในกลุ่มวิตามิน B สารน้ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
ไขมนัและการใชค้าร์บอนไดออกไซดใ์นสัตวห์ลายชนิด และเป็น
สารท่ีมีความ ส าคญัต่อมนุษยด์ว้ย 

biotope  ระบบนิเวศท่ีมีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ในส่วนท่ีเก่ียวกับ
ภูมิอากาศ สภาพดินและภาวะการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย 
เช่น ทะเลทราย เป็นตน้ 

bipedalism  นิสัยหรือพฤติกรรมการเดินบนสองเทา้ 

birth control  การควบคุมก าเนิด โดยวธีิธรรมชาติหรือวธีิการทางการแพทย ์

birth rate  อตัราเกิด 

Bischoff process  กระบวนการก าจดัซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบของเยอรมนัมีประ
สิทธิ ภาพในการก าจดัสูงกวา่ 90 เปอร์เซนต ์โดยใชก้ารฉีดพ่นผง
ปูนขาว เขา้ไปหน่วยดกัจบั (scrubber) 

Bishop's ring รัศมีสีน ้ าตาลรอบดวงอาทิตยเ์กิดจากฝุ่ นละอองในภาวะมีหมอก
ควนั สังเกตไดค้่อนขา้งยาก 

Bitumen  ของเหลวหนืด สีด า มีก ามะถนัสูง เป็นน้าํมนัหนกั สกดัจากทาร์ 
และ สามารถปรับแต่งคุณภาพให้เป็นน้าํมนัเช้ือเพลิงสังเคราะห์
ได ้

bituminous coal  ถ่านหินในช่วงพฒันาการท่ีอยูร่ะหวา่งการเป็นลิกไนต์ ไซท์ จึงมี
คุณภาพดีกวา่ลิกไนต ์
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black body  วตัถุในจินตนาการท่ีสามารถดูดซับแสงท่ีตกกระทบได้ทั้งหมด 
ใน โลกความเป็นจริงไม่มีวตัถุใดดูดซับแสงอาทิตยไ์วท้ั้งหมด
โดยไม่ สะทอ้นแสงเลย 

black death  โรคระบาดในยุโรปสมยัศตวรรษท่ี 14 ซ่ึงคร่าชีวิตของชาวยุโรป
เป็นจ านวนมาก 

black diamond  เป็นผลึกของคาร์บอนท่ีมีลกัษณะคล้ายเพชรใช้เป็นหินขดัได้ดี
มากเน่ืองจากมีความแขง็สูง 

black frost  สภาพหนาวเยน็จนถึงจุดเยอืกแขง็ในยามค่าํคืน 

black sand  หินตะกอนท่ีเมด็ทรายหรือหินหยาบจบัตวักนัแข็ง มีแร่ธาตโลหะ 
หลายชนิด เป็นธาตุผสมของแมกน้ีไตท์ (magnetite) อิลเมไนท ์
(lmenite) และ ฮีมาไทท ์(Haematite)เป็นส าคญั หินตะกอนเหล่าน้ี
มกั พบไดต้ามธารน ้าแขง็หรือธารน ้าหรือปากอ่าว 

black sea  ทะเลสาบนานาชาติในยุโรป ประเทศท่ีห้อมล้อมทะเลสาบน้ี
ไดแ้ก่ บุลกาเรีย โรมาเนีย ยเูครน รัสเซีย จอร์เจีย และตรุกี 

black smoke  ควนัด าซ่ึงเป็นอนุภาคคาร์บอนเกิดจากการเผาไหมน้้าํมนัและควนั
ถูกท าใหเ้ยน็ลงอยา่งรวดเร็ว 

blast furnace  เตาหลอมเหล็ก สร้างจากอิฐทนไฟหุม้ดว้ยแผน่เหล็ก แร่เหล็กและ
วสัดุ ท่ีใชห้ลอมถูกใส่จากส่วนบน เหล็กท่ีหลอมเหลวรวมทั้งกาก
ตะกอนจะ ออกจากส่วนล่างของเตา เตาหลอมชนิดน้ีมกัใช้ผลิต
เหล็กหล่อ 

bleaching powder  ผงปูนคลอรีน ท่ีใช้ในการฟอกสีหรือฟอกขาว ปัจจุบนั ไม่นิยม
เช่น คลอรีนประเภทคลเซียม แต่ใช้โซเดียมไฮโปรคลอไรท์กนั
แพร่หลาย 

blizzard  พายหิุมะท่ีมีลมกระโชกแรง 
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blood-brain barrier กลไกท่ีร่างกายป้องกันมิให้สารพิษท่ีอยู่ในกระแสเลือดเข้าสู่
สมอง ประสาทส่วนกลาง 

blood serum  ของเหลวท่ีสกดัจากเลือดท่ีแข็งตวั มีลกัษณะคลา้ยพลาสม่า แต่
ไม่มีคุณสมบติัแขง็ตวั 

bloodworms  ตัวอ่อนของแมลงชนิดท่ีไม่กัดต่อยในน้าํ ตัวอ่อนดังกล่าวมี 
ฮีโมโกลบิน และทนต่อมลพิษประเภทสารอินทรียไ์ดดี้ ชาวบา้น
ตาม ชายฝ่ังทะเลโคลนมกัเรียกวา่ หนอนแดง 

bloom  การเพิ่มจ านวนอยา่งรวดเร็วของส่ิงมีชีวติ 

blow-by  ก๊าซท่ีร่ัวออกออกทางลูกสูบซ่ึงเป็นแหล่งของมลพิษประเภท 
ไฮโดรคาร์บอนท่ีส าคญั 

blowdown  ปรากฏการณ์ท่ีค่อนข้างเกิดข้ึนได้ยาก เม่ือต้นไม้จ  านวนมาก
บริเวณ หลงัเขา ด้านท่ีขวางทางลมเกิดหักโค่นจ านวนมาก อนั
เน่ืองจากลมแรงบริเวณหลงัเขา 

Blueprint for survival  หนังสือท่ีกล่าวถึงเหตุผลของความไม่ย ัง่ยืนในการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ บนพื้นฐานของการขยายตัวอย่างต่อเ น่ืองของ
อุตสาหกรรมและการใช้ ทรัพยากรรวมทั้งกลยุทธต่างๆ ในการ
หยุดการเติบโต หนงัสือเร่ือง A Blueprint for Survival เขียนโดย 
เอ็ดเวร็ด โกลสมิท และคณะตีพิมพ ์เม่ือปี 1972 เป็นหนงัสือดงั
เล่มหน่ึง ในยคุนั้น และมีผูแ้ปลเป็นภาษา ต่างๆหลายภาษาดว้ยกนั 

Boehmite  เป็นแร่อย่างหน่ึงท่ีใชส้กดัอลูมิเนียม เป็นองค์ประกอบส าคญัใน
แร่ บอกไซด ์(Bauxite) แร่ชนิดน้ีมีสูตรเป็น AIO(OH) 

bog soil  ดินด าหรือสีน้าํตาล เกิดจากการทบัถมอย่างช้าๆของสารอินทรีย์
ในบริเวณดินชุ่มน ้า 

boiler  ภาชนะทนความดนัท่ีออกแบบเพื่อผลิตไอน ้ า จากของเหลวโดย
ความร้อน 
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boiling point  อุณหภูมิท่ีสสารเดือดหรือจุดท่ีความดันไอเท่ากับความดัน
บรรยากาศ 

bomb calorimeter  เคร่ืองมือท่ีผลิตความร้อนโดยปฏิกิริยาท่ีสามารถวดัได ้ปฏิกิริยา 
ภาชนะปิค ใช้ในการวิเคราะห์คุณค่าพลงังานความร้อน(calorie 
value) ของวสัดุ 

bone  กระดูกอนัเป็นโครงสร้างของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ประกอบ 
ต่างๆประสานกนัเป็นเมตริกซ์ของเส้นใยคอลลาเจน และสารประ 
ประเภทคลเซียมและฟอสเฟต ภายในโพรงกระดูกมีไขกระดูก 
เส้น เลือด และเส้นประสาท 

bone conduction  การน าคล่ืนเสียงผ่านเข้าไปยงัหูชั้นใน โดยการสั่นของกระดูก
สามข้ึน ในหูชั้นกลาง 

Bonn Convention  อนุสัญญากรุงบอนน์ ว่าด้วยการเคล่ือนยา้ยถ่ินของสัตวป่์าตาม
ธรรมชาติ มีจุดประสงค์ท่ีจะปกป้องสัตว์ป่าท่ีโยกยา้ยถ่ินท่ีอยู่
อาศยัเหล่านั้น เร่ิมใชบ้งัคบัเม่ือปี 1983 

Bordeaux mixture  ของผสมระหว่างทองแดงซลัเฟต ปูนขาวและน้าํใชเ้ป็นยาฆ่าเช้ือ
ราใน ไร่องุ่น ไร่มะเขือเทศและโรคพืชอ่ืนๆ 

boreal forest  ป่าสนหรือท่ีเรียกกันว่า ไทก้า (Taiga) ในแถบขั้วโลกเหนือ
ระหว่าง ละติจูดท่ี 50 - 70” เหนือบริเวณดงักล่าว ไดแ้ก่ ตอน
เหนือของทวปี อเมริกา ไซบีเรีย และสแกนดิเนเวยี 

boron  ธาตุท่ีเป็นทั้งโลหะและอโลหะ ไม่เคยพบธาตุน้ีอย่างอิสระใน
ธรรม ชาติ แต่จะพบในรูปของสารประกอบต่าง ๆ เช่น บอริก แอ
ซิค เป็นธาตุ ท่ีมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว ์

borrowed time  ช่วงเวลาก่อนท่ีระบบจะล่มสลายตามท่ีท านายโดยแกไ้ขอะไรมาก 
ทั้ง ๆ ท่ีมีความตระหนกัอยูเ่สมอวา่เหตุการณ์นั้นจะตอ้งเกิดข้ึน 

botulism  โรคเกิดจากแบคทีเรียคลอสตริเดียมโบทูลินั่ม(Clostridium 
botulinum) โรคน้ีมกัเกิดในฤดูร้อนท าให้นกน้าํตายจ านวนมาก 
โรคน้ีติดต่อถึงคน 
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brackish  น ้าธรรมชาติท่ีมีเกลือละลายอยูม่ากกวา่ 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

brackish water  ส่วนผสมของน้าํเคม็และน้าํจืด (น้าํกร่อย) 

Braer  ช่ือเรือบรรทุกน ้ ามนัสัญชาติไลบีเรียน จมลงเม่ือปี 1993 ท าให้
น ้ ามนั ดิบร่ัวไหลสู่ทะเลราว 85,000 ตนั สร้างความเสียหายต่อ
ส่ิงแวดล้อม มากกว่าความเสียหายท่ีเกิดจากการจมของเรือ
บรรทุกน ้ามนั Exxon Valdez ท่ีอลาสกา้เม่ือปี 1989 เสียอีก 

Brass  อลัลอยด ์ท่ีเป็นของผสมระหวา่งทองแดงกบัสังกะสี 

Breeze  ลมทะเลเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของดินและน้าํ 
เป็นลม อ่อนๆ ปกติ มิใช่พายหุรือลมท่ีพดัแรง 

Brine  น ้าเกลือ 

British Trust for -  สมาคมนกัศึกษาเร่ืองนกตั้งข้ึนในปี 1932 ในองักฤษ 
(Ornithology (BT0) 

broad-spectrum pesticides  สารเคมีใชท้  าลายพืชหรือสัตวห์รือแมลงท่ีเป็นประโยชน์และไม่
เป็นประโยชน์แก่มนุษยไ์ดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

broads  ทะเลสาบน ้ าจืดในเขตแองเกลียตะวนัออกขององักฤษ เช่ือว่าเกิด
จาก การขดุถ่านพืชซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงธรรมชาติในอดีต 

bromine  ธาตุท่ีมีลกัษณะเป็นของเหลวสีน ้ าตาลแดง  สามารถระเหยไดใ้ห้
กล่ินท่ีผูสู้ดดมรู้สึกหายใจล าบาก 

bronchitis  การอกัเสบของหลอดลมขั้วปอด 

brown coal  ถ่านหินมีลกัษณะเป็นเส้นใยสีน้าํตาล เป็นวสัดุท่ีอยู่ระหว่างการ 
วิวฒันาการของถ่านพืชตามธรรมชาติไปสู่ถ่านหินไบทูมินสั ซ่ึง
เป็น ถ่านหินอ่อนคุณภาพดี บางทีเรียกถ่านหินสีน้าํตาลน้ีว่า 
ลิกไนต ์ซ่ึงมี เปอร์เซ็นตก์ ามะถนัอยูค่่อนขา้งสูง เวลาเผาจะท าให้
เกิดก๊าซออกไซด ์ของก ามะถนั ก่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มมาก รวมทั้ง
ปัญหาฝนกรดดว้ย 

brown smoke  ควนัท่ีเกิดจากการเผาถ่านหินท่ีอุณหภูมิต่าํ 
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Brownian movement  การเคล่ือนท่ีตามธรรมชาติของอนุภาคเล็กๆในตัวกลาง อัน
เน่ืองจาก ความไม่สมดุลในการรวมตวักบัโมเลกุลในตวักลาง
นั้นๆ 

Brundtland Report  รายงานขององค์การ โลกเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ซ่ึง
จดั ประชุมท่ีสหประชาชาติในปี 1983 ตั้งช่ือตามนายกรัฐมนตรี
นอรเวยช่ื์อ Gro Harlem Bundland ผูเ้ป็นประธานองคก์ารดงักล่าว 
รายงานน้ีได้ เสนอกลยุทธ์น าไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยไดต้ั้ง เป้าหมายหลกัไว ้7 ประการ ส าหรับ
อนาคต ได้แก่ การกระตุ้นการเติบ โตทางเศรษฐกิจ เปล่ียน
คุณภาพของการเติบโต สนองความตอ้งการ ดา้นแรงงาน อาหาร 
พลงังาน น้าํ และสุขาภิบาล สร้างหลกัประกนัใน ความเหมาะสม
ของประชากร อนุรักษ์และสนบัสนุนในเร่ือง ทรัพยากรพื้นฐาน 
จดัระบบเทคโนโลยแีละการจดัการความเส่ียงเสีย ใหม่ และให้น า
ประเด็นทางส่ิงแวดลอ้มพิจารณาประกอบการตดัสิน ใจส าหรับ
การลงทุนทางเศรษฐกิจ 

BST    ย่อมาจาก Bovine Somatotrophin เป็น ฮอร์โมน พบในสัตว์
ประเภท ววั ควาย มีหนา้ท่ีในการควบคุมการเติบโต และคุณภาพ
น้าํนม ฮอร์โมน ชนิดน้ีสามารถสัง เคราะห์ได้จากการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยเติมฮอร์โมนน้ีลงในอาหารสัตว ์แต่มีผู ้
หวาดวิตกว่า ฮอร์โมนน้ีจะปะปน ไปกับน้าํนมววัสู่ทารกท่ีด่ืม
นมววัแทนนมมารดาได ้

BTU (British Thermal Unit)    เป็นหน่วยของพลงังานในระบบองักฤษหรือเท่ากบัพลงังานท่ีใช้
ในการท าให้อุณหภูมิของน ้ าหนักหน่ึงปอนด์มีอุณหภูมิสูงข้ึน
หน่ึงองศา ฟาเรนไฮด ์

Bubbler  อุปกรณ์ ท่ีใช้ เก็บตัวอย่างอากาศส าหรับการวิ เคราะห์ใน
ห้องปฏิบติัการ โดยการสูบอากาศผา่นของเหลวท่ีสามารถดูดจบั
มลพิษทางอากาศไว ้

Buffer  สสารท่ีช่วยท าให้ความเป็นกรดด่างของสารละลายคงท่ี โดยการ
ท าปฏิกิริยากบักรดส่วนเกิน เช่น หินปูน 
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buffer solution  สารละลายท่ีช่วยต่อตา้น หรือยบัย ั้งการเปล่ียนสภาพกรค - ค่าง 

buffering capacity  จ านวนกรคท่ีถูกท าใหเ้ป็นกลางโดยสารท่ีเป็นบฟัเฟอร์ 

buoyancy  แรงลอยตวัของวสัดุท่ีจมอยูใ่นของเหลว 

burial ground  สถานท่ีก าจดักากสารกมัมนัตรังสี โดยใชดิ้นหรือน้าํส าหรับกลบ 

byssinosis  โรคปอดท่ีเกิดจากการหายใจเอาฝุ่ นฝ้ายเขา้ไป ส่วนใหญ่มกัเกิด
กบัคน งานโรงงานทอผา้ 

 

 

 

  

  



 ค ำศัพท์       ค ำแปล  

C3 plants  กลุ่มของพืชท่ีรวมถึงพืชตระกลูถัว่ ขา้วสาลีและฝ้าย พืชกลุ่มน้ีถูก
แบ่งแยกเป็นกลุ่ม C เน่ืองจากกระบวนการใชค้าร์บอนในระหวา่ง 
สังเคราะห์แสง ได้สารท่ีมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตอัน
ประกอบ ดว้ยคาร์บอน 3 อะตอม 

C3 plants  กลุ่มของพืชท่ีรวมถึง ขา้วโพด ถัว่เหลือง พืชกลุ่มน้ีถูกแบ่งแยก
เป็น กลุ่ม C4 เน่ืองจากกระบวนการใช้คาร์บอนในระหว่าง
สังเคราะห์แสง ได้สารท่ีมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโต อัน
ประกอบไปดว้ยคาร์บอน 4 อะตอม 

 Cadmium                                    ธาตุท่ีเป็นโลหะหนกัชนิดหน่ึงพบสะสมในส่ิงแวดลอ้ม มีพิษต่อ
ร่างกาย และก่อใหเ้กิดโรคอิไตอิไต 

Caesium     เป็นโลหะกมัมนัตรังสีมีคุณสมบติัอ่อนนุ่ม สีขาวคลา้ยเงิน เป็น
โลหะ ในกลุ่มเดียวกบัโซเด่ียมและโปตสัเซ่ียม ให้รังสีเบตา้และ
แกมม่า สามารถพบได้ในสะเก็ดท่ีเกิดจากการแตกตัวของ
ยเูรเนียม ซีเซียม-137 มีอายคุร่ึงชีวติ 30 ปี 

Caffeine  อัลคาลอยด์ท่ีได้จากใบชา หรือเมล็ดกาแฟ เป็นสารกระตุ้น
ประสาท ปัจจุบนัสามารถสังเคราะห์ทางเคมีได ้

Cairngorm  ควอทซ์สีน้าํตาลเน่ืองจากมีส่ิงเจือปน 

Calcifuge  พืชท่ีปลูกเจริญเติบโตดีในดินเปร้ียว 

calcimorphic soil  ดินท่ีมีสารประกอบคลเซียมสูง 

calcium carbonate  สารเคมีท่ีมีสูตร CaCO, ท่ีเรียกว่าชอล์ค หรือหินปูน ใช้ประโก 
หลายประการ เช่น ใช้เป็นเม็ดสีในอุตสาหกรรมเม็ดสี พลาสติก 
ใชใ้นการผลิตผงขดัและอุตสาหกรรมยา 

calcium chloride  สารเคมีท่ีมีสูตร CaCl2 เป็นสารดูดความช้ืนชนิดหน่ึงใช้ใน
หอ้งปฏิบติัการทางเคมี 



 ค ำศัพท์       ค ำแปล  

calcium cycle  วฏัจกัรของคลัเซียม พืชดูดคลเซียมจากดิน ผ่านห่วงโซ่อาหาร 
ท่ีสุดกลับสู่ดิน ในน ้ าก็มีคลัเซียมท่ีพืชน้าํสามารถน าไปใช้ได้
เช่นกนั 

calcium hydroxide  น ้าปูนใสเกิดจากน้าํผสมผงปูนขาว ใชใ้นอุตสาหกรรมหลายชนิด 
หรือใชใ้นการเกษตรเพื่อแกปั้ญหาดินเปร้ียว 

calorie  หน่วยของพลังงาน เท่ากับจ านวนพลังงานท่ีสามารถท าให้น้าํ
จ  านวนหน่ึงกรัมมีอุณหภูมิสูงข้ึน 1 องศาเซลเซียส 

calorific value  คุณค่าการใหค้วามร้อนของวสัดุต่างๆ มกัมีหน่วยเป็น 
BTU/pounds 

camellia  ตน้ใบชา ท่ีเป็นตน้ ไมพ้นัธ์ุ Camellia sinensis ปลูกมากในจีน 
อินเดีย และญ่ีปุ่น เป็นไมพุ้่มขนาดเล็ก เก็บใบอ่อนหรือยอดอ่อน 
ท าการบ่ม แลตากแห้งหรืออบแห้ง ถา้เป็นชาเขียวจะไม่ตอ้งหมกั 
น้าํใบชาท่ีเก็บไดไ้ปตากแหง้ไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งมีการบ่มใบชา 

cancer  เป็นกลุ่มของโรคกวา่ 120 โรค เก่ียวกบัเซลล์ในร่างกายมนุษย ์แต่
ละโรคจะมีเน้ืองอกเกิดจากเซลล์แบ่งตวั โดยไม่สามารถควบคุม
ได ้และลุกลามเน้ือเยื่อขา้งเคียง กลุ่มโรคประเภทน้ีรู้จกักนัในช่ือ
ภาษาไทยวา่มะเร็ง 

canadian reactor  ปฏิกรณ์ปรมาณูแบบของแคนาดา ท่ีใชย้เูรเนียมเป็นเช้ือเพลิงและ
ใชดิ้เทอเร่ียมเป็นตวัหล่อเยน็ มกัเรียกสั้นๆวา่ เคร่ืองปฏิกรณ์แบบ
แคนดู ช้ียอ่มาจาก canadian deuterium-urenium reactor 

candela  หน่วยความเขม้ของแสงบนพื้นผวิ   

cap cloud  เมฆท่ีอยูน่ิ่งบนยอดเขาสูง 

capillary moisture  ไอน้าํในช่องวา่งระหวา่งเมด็ดินภายใตอ้  านาจของแรงตึงผวิ 

capillary water  น ้ าท่ีอยู่ในรูหรือช่องว่างเล็กๆ หรือในรอยแตก เช่น น้าํท่ีอยู่ใน
ช่องวา่ง ระหวา่งเมด็ดิน หรือน้าํในฟองน ้า เป็นตน้ 
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capital goods  เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ ตัวอาคารโรงงาน อุปกรณ์การ
ขนส่งและวสัดุใชใ้นการผลิตท่ีท าจากทรัพยากรธรรมชาติและใช้
ในการผลิต และการขนส่งสินคา้และบริการ 

caprimulgidae  นกท่ีหากินกลางคืน กินแมลงเป็นอาหาร วางไข่บนพื้นท่ีดินโล่ง 
และมีการยา้ยถ่ินเพื่อหลีกเล่ียงอากาศหนาว 

cap-rock    แหล่งน ้ามนัหรือก๊าซใตดิ้นท่ีอยูภ่ายใตโ้พรงหิน   

carat หน่วยน้าํหนกัของเพชร เท่ากบั 200 มิลลิกรัม ส าหรับทองก็ใช้
หน่วยเดียวกัน ทองบริสุทธ์ิหนัก 24 กะรัต ทอง 22 กะรัต 
หมายถึงอลัลอยดท่ี์ มีเน้ือทอง 22 ส่วนและโลหะอ่ืนๆอีก 2 ส่วน 

carbamate ยาปราบศตัรูพืชประเภทสารอินทรียก์ลุ่มหน่ึง มีพิษนอ้ยต่อสัตว์
เล้ียง ลูก ดว้ยนม สลายตวัในธรรมชาติไดใ้นเวลาอนัสั้น 

carbaryl ยาปราบศัตรูพืช ท่ี มี ช่ือสามัญว่า เซวิน (Sevin)ใช้ฆ่าแมลง 
ไส้เดือน และเป็นอนัตรายต่อผึ้งและปลา แต่ค่อนขา้งปลอดภยัแก่
สัตวเ์ล้ียงลูก ดว้ยนมเป็นสารเคมีประเภทคาร์บาเมต 

carbon black คาร์บอนในรูปผงละเอียดผลิตโดยการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ หรือ
การในรูปฝุ่ นเป็นมลพิษท่ีมี สลายตวัของสารอินทรียโ์ดยใชค้วาม
ร้อนปัญหามาก  เม่ือสูดดมเข้าทางเดินหายใจอาจเข้าสู่ปอดได ้
คนงาน เหมืองถ่านหินหรือท างานในสถานท่ีท่ีมีฝุ่ นเขม่าควนัด า
มากๆ เม่ือ ชันสูตรศพจะพบปอดสีด า นอกจากน้ีฝุ่ นควนัด า
เหล่าน้ียงัเป็นปัญหา ท าใหว้สัดุปนเป้ือนสกปรกดว้ย 

carbon dioxide  ก๊าซท่ีออกมากับลมหายใจ มีอยู่ในอากาศทั่วๆ ไปราว 0.4 
เปอร์เซนต์ เป็นก๊าซท่ีก่อปัญหาโลกร้อน เกิดจากการสันดาป
เช้ือเพลิงทุกชนิด พืช สีเขียวใช้ก๊าซน้ีในการสังเคราะห์แสง ใน
น้าํทะเลมีก๊าซชนิดน้ีมากกวา่ในอากาศหลายเท่า 

carboxyhaemoglobin (COHb)   การรวมตวัของก๊าซคาร์บอนโมโนออกไซด์กบัฮีโมโกลบินใน
เลือด ท าให้ร่างกายขาดออกซิเจน การรวมตัวของก๊าซน้ีกับ
ฮีโมโกลบินรวด เร็วกว่าการรวมของออกซิเจนกบัฮีโมโกลบิน
มาก 
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carboxylic acid กรดอินทรีย์ท่ีเกิดจากอนุมูลอินทรีย์ อยู่กับอนุมูลคาร์บอกซิล 
(COOH) เช่น กรดฟอร์มิก กรดอซิติค กรดบิวทริค กรดวาเลอริค 
กรดลอริด กรดพาลมิติค กรดสเตียริค และอ่ืนๆ 

carboy ภาชนะบรรจุเป็นขวดแกว้ขนาดใหญ่ ใชบ้รรจุสารเคมีต่างๆ 

carotinoids  เมด็สีท่ีมีสีส้มเหลืองและแดง สกดัไดจ้ากพืชในธรรมชาติ เช่น แค
รอท ผลไม ้ดอกไม ้สาหร่าย แบคทีเรีย และเช้ือรา สัตวมี์กระดูก
สันหลงั ใชส้ารน้ีสร้างวติามิน A 

caryopsis  เมล็ดหญา้ท่ีผนงัรังไข่ ติดอยูก่บัเปลือกของเมล็ด 

captive breeding  วิธีการขยายพนัธ์ุสัตว์ในสวนสัตว์ หรือเขตอนุรักษ์พนัธ์ุสัตว์
ต่างๆ ส าหรับสัตวช์นิดท่ีใกล้จะสูญพนัธ์ุ เม่ือได้สัตวม์าจ านวน
หน่ึง อาจน ไปปล่อยคืนสู่สภาพธรรมชาติ 

carbohydrates  องค์ประกอบส าคญัประการหน่ึงในสามประการ ซ่ึงอินทรียว์ตัถุ
ต่างๆ ถูกสร้างข้ึน องคป์ระกอบท่ีส าคญัอ่ืนอีกสองประการ ไดแ้ก่ 
โปรตีน และไขมนั คาร์โบไฮเดรตเป็นกลุ่มของสารประกอบท่ีมี
คาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน คาร์โบไฮเดรตท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
แป้ง น้าํตาล เซลลูโลสและยาง 

carbon budget  ความสมดุลของการแลกเปล่ียนคาร์บอนระหว่างบรรยากาศและ
ส่ิงมี ชีวิต การเผาไหมน้้าํมนัและการตดัไมท้  าลายป่าท าลายความ
สมดุลดงั กล่าวได ้

carbon cycle  วฏัจักรของคาร์บอนในส่ิงแวดล้อม คาร์บอนจากธรรมชาติสู่
ส่ิงมีชีวติ และกลบัสู่ธรรมชาติ 

carbon dating  เป็นวิธีการศึกษาทางโบราณคดีโดยใช้การตรวจวดัคาร์บอน -14 
ใน วตัถุโบราณ โดยคาร์บอน-12 และคาร์บอน-14 จะมีอยูใ่นวตัถุ
ต่างๆ แต่คาร์บอน-12 เป็นวตัถุคงตวั ส่วนคาร์บอน-14 สลายตวั
ได ้เน่ืองจาก เป็นสารกมัมนัตรังสีท่ีมีอายุคร่ึงชีวิตราว 5,600 ปี
ดงันั้นการตรวจสอบ วิเคราะห์สัดส่วนระหวา่งปริมาณ คาร์บอน-
14 และคาร์บอน-12 ใน วตัถุ พอจะสามารถค านวณอายุของวตัถุ
โบราณ ได ้
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carbon monoxide  เป็นก๊าซพิษท่ีมีองค์ประกอบของโมเลกุลเป็นคาร์บอนและ
ออกซิเจน อยา่งละหน่ึงอะตอมจบักนัอยู ่

carbon sink  หมายถึงส่วนใดๆ ของส่ิงแวดล้อมจากต้นไม้ถึงทะเล ซ่ึงเป็น
แหล่ง สะสมของคาร์บอน การสะสมของคาร์บอนสามารถเกิดข้ึน
ไดจ้ากการ ทบัถมของซากพืชและสัตวจ์นกลายเป็นน้าํมนัใตพ้ื้น
โลกท่ีใช้เวลา นานนับหลายล้านปี การสะสมของคาร์บอนใน
ระยะสั้ นตามฤดูกาลก็มี เหมือนกนั อย่างเช่น การเจริญเติบโต
อยา่งรวดเร็วของแพลงตอนใน บางฤดูกาลในทะเล เป็นตน้ 

carbon tax  กลยทุธ์ในการควบคุมการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรด การ
ปรับปรุงคุณภาพของน้าํมนัเช้ือเพลิง โดยอาศยัระบบภาษีเพื่อการ 
บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว 

carbon tetrachloride  สารละลายใช้ในอุตสาหกรรมผลิตจากการเติมคลอรีนลงใน 4 
สารละลายชนิดน้ีเป็นสารระเหยชนิดหน่ึงท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ และเม่ือสารน้ีแตกตวัจะให้ก๊าซพิษชนิดต่าง ๆ เช่น ฟอส
จีน ไฮโดะ เจนคลอไรด์ ปัจจุบนัหลายแห่งได้เลิกใช้สารน้ีแล้ว 
เน่ืองจากเป็น พิษและท าลายโอโซน 

carcinogen  สารเคมีหรือสารรังสีท่ีสามารถก่อให้เกิดมะเร็งทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 

cam plants  พืชกลุ่มกระบองเพชรท่ีสามารถสังเคราะห์อาหารไดท้ั้งในท่ีมืด
และสวา่ง 

carnivore  สัตวท่ี์กินสัตวอ่ื์นเป็นอาหาร 

carrying capacity ศกัยภาพของพื้นท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติชนิดหน่ึงท่ีสามารถเล้ียงดู
ส่ิงมี ชีวติชนิดนั้นในปริมาณสูงสุด 

casein โปรตีนหลกัในนม โปรตีนชนิดน้ีใชท้  าสี กาว และอาหารต่างๆ 

cash crops  พืชเศรษฐกิจต่างๆ เช่น กาแฟ โกโก ้ออ้ย พืชผกั ผลไม ้ถว้ ยาสูบ 
มนั สัมปะหลัง ยางพารา ฝ้าย นโยบายการพยายามขยายพื้นท่ี
เพาะปลูกพืช เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลผลิตและการส่งออกน ารายได้
เขา้ประเทศ สวน ทางกบันโยบายการอนุรักษ์พื้นท่ีป่าไม ้ป่าถูก
หักลา้งถางพงเพื่อเป็น พื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจหลายลา้นไร่ต่อปี
ในประเทศก าลงัพฒันาทัว่โลก 
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casting  การผลิตเคร่ืองดินเผา หรือวสัดโลหะโดยการหล่อ ในแบบทอา" 
ปูนพลาสเตอร์ หรือทรายท่ีใชท้  าเหล็กหล่อ 

catabolism  การยอ่ยสลายโมเลกุลซบัซอ้นใหก้ลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็กและ
ได ้พลงังานในร่างกายของส่ิงมีชีวติทั้งหลาย 

catadromy  การเคล่ือนยา้ยถ่ินของปลาบางชนิดจากแม่น้าํสู่ทะเลเพื่อวางไข่ 
เช่น ปลาไหลน้าํจืด  

Catalase  เอ็นไซมท่ี์มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ ออกไซด์ เป็นออกซิเจนและ
น้าํไดส้ามารถสลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซค์ เป็นออกซิเจนและ
น ้าได ้

Catalysis  กระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมี โดย
การใช ้คะตะลิสตท์ั้งชนิดบวกหรือลบ เพื่อให้ไดอ้ตัราเร็วของการ
เกิด ปฏิกิริยาเคมีท่ีตอ้งการ โดยไม่มีผลกระทบต่อปฏิกิริยาเคมีแต่
อยา่งใด 

Catalyst  สสารท่ีช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีโดยตวัเองมิไดถู้กเปล่ียนแปลงใน
ท่ีสุดของ ปฏิกิริยาเคมีนั้น 

catalytic converter  เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีช่วยลดก๊าซพิษในไอเสียรถยนต์ในอุปกรณ์น้ี
บรรจุ สารคะตะลิสตท่ี์ช่วยให้เกิดการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์ของก๊าซ
พิษต่างๆ ให้ เหลือแต่คาร์บอนไดออกไซด์และน้าํผา่นท่อไอเสีย
ออกสู่บรรยากาศ 

catchment area  พื้นท่ีรับน้าํในลุ่มน้าํต่างๆ 

Cause's principle  ส่ิงมีชีวติ 2 ชนิดท่ีมีความตอ้งการทางนิเวศวิทยาคลา้ยกนัมาก จะ
ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ยกเวน้ในกรณีมีอาหารอุดมสมบูรณ์
เท่านั้น 

caustic soda process  กระบวนการก าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบญ่ีปุ่น ใช้
ของเหลวจบัก๊าซ (wet scrubber) และไดโ้ซเดียมซลัไฟท ์

cell  หน่วยโครงสร้างพื้นฐานของส่ิงมีชีวติทุกชนิด 



 ค ำศัพท์       ค ำแปล  

cell theory  ทฤษฎีว่าดว้ยเซลล์เสนอโดยชไลเดนและชวาน (Schleiden and 
Schwann) ราวปี ค.ศ.1838 - 1839 สาระส าคญัคือ ส่ิงมีชีวิตทุก
ชนิดจะ ประกอบข้ึนด้วยเซลล์และผลิตผลของเซลล์ การ
เจริญเติบโตของส่ิงมี ชีวติเกิดจากการแบ่งเซลล ์

cell wall  ผนงัเซลลส่์วนใหญ่เป็นเซลลูโลส ท าใหเ้ซลล์ของพืชมีโครงสร้าง 
รูปร่างต่างๆ 

cellular aerobic respiration   กระบวนการอนัซบัซอ้นท่ีเกิดข้ึนในเซลลข์องพืชและสัตวเ์ป็น 

cellulose กระบวนการเผาผลาญอาหารในเซลล์ เช่น กลูโคสรวมกับ
ออกซิเจน ให้คาร์บอนไดออกไซด์ น้าํและพลงังานโมเลกุลของ
สารอินทรียท่ี์มีขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคญัของ ผนัง
เซลลข์องพืช ประกอบดว้ยโมเลกุลของกลูโคส แต่ไม่สามารถถูก 
ย่อยโดยระบบย่อยอาหารของมนุษย์มีคุณค่าทางโภชนาการ
ก่อใหเ้กิด กากอาหารขบัถ่ายออกเป็นอุจจาระ 

Celsius,Anders ช่ือของชาวสวิสท่ีมีชีวิต ระหวา่ง ค.ศ.1701 - 1744 ผูซ่ึ้งริเร่ิมใช้
การแบ่งอุณหภูมิแบบองศาเซลเซียส 

Cement     ปูนซีเมนต ์

Cementation การเพิ่มปริมาณคาร์บอนในเน้ือเหล็กโดยการเผากบัสารประกอบ
ของคาร์บอน 

cement kiln เตาเผาชนิดนอนเอียงเล็กน้อยมีความยาวมาก หมุนได้ ใช้ใน
อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ ในยุคปัจจุบันมีผู ้น ามาใช้เป็น
เตาเผาขยะดว้ย 

Census     การนบัจ านวนประชากร 

center pivot irrigation   การใหน้้าํแก่พืชโดยระบบท่อน้าํโดยมีเคร่ืองสูบส่งน้าํ 

central nervous –system (CNS)  ระบบประสาทและสมองส่วนกลาง 
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centrifugal collector ระบบเคร่ืองกลท่ีใชแ้รงเหวีย่งในการแยกมลพิษทางอากาศท่ีเป็น 
อนุภาคของแขง็ออกจากก๊าซ หรือใชแ้ยกน้าํออกจากตะกอน 

cephalic index ความกวา้งของกะโหลกศรีษะ เม่ือเทียบกับความยาวจากด้าน
หนา้ผาก ถึงทา้ยทอยในหน่วยเปอร์เซนต ์

cerebellum สมองส่วนทา้ยทอยของสัตวมี์กระดูกสันหลงั ควบคุมการยืดหด
ของกล้ามเน้ือ สมองส่วนน้ีในนกและสัตว์เล้ียงลูกด้วนนมจะ
พฒันาดีมาก 

chalcocite    แร่คอปเปอร์ซลัไฟด ์(Cu,S) ใชส้กดัโลหะทองแดง 

chalk เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนท่ีบริสุทธ์ิ มกัมีสีขาวอาจ
ยอ้มหรือ ผสมเมด็สีอ่ืนเพื่อใหเ้ป็นชอลก์สีต่างๆ 

Char  เป็นช่ือเรียกทัว่ไปส าหรับของแข็งท่ีเกิดจากกระบวนการ ไพ
โรไลซีส (Pyrolysis) หรือจากกระบวนการคาร์บอนไนเซชั่น 
(carbonisation) 

Chelate สารเคมีท่ีเป็นสารประกอบท่ีมีโครงสร้างเป็นวง (ring structure) 
ซ่ึงอะตอมของโลหะหนกัสามารถเขา้ท าปฏิกิริยาเกาะท่ีวงนั้นได้
เลย 

chemical engineering วิศวกรรมสาขาหน่ึง เ ก่ี ยวกับการผลิตสาร เค มีในระดับ
อุตสาหกรรม 

chemical oxygen -demand น ้ าหนักของออกซิ เจน ท่ี เพี ยงพอส าห รับการย่อยสลาย
สารอินทรียใ์น (COD) ตวัอย่างน ้ า มีหน่วยเป็นพีพีเอ็มเป็นการ
วเิคราะห์ทางเคมีโดยใชส้ารโปตสัเซียมไดโครเมต การทดลองน้ี
เป็นการประเมินความสกปรกของน ้าเสียในหอ้งทดลอง 

Chemoreceptor อวยัวะรับความรู้สึกซ่ึงจะท างานเม่ือมีสารเคมี เช่น หนวดแมลง
และ ตุ่มบรสของสัตวมี์กระดูกสันหลงั 

Chimney    ท่อระบายอากาศ 



 ค ำศัพท์       ค ำแปล  

Chitin สารท่ีค่อนขา้งเหนียวและยืดหยุ่นได้ ประกอบกันเป็นผิวส่วน
นอกของสัตวพ์วกท่ีมีระยางคเ์ป็นปลอ้ง องค์ประกอบส่วนใหญ่
เป็นโพลีแซคคา  ไรค์ (Polysaccharide) และมีไนโตรเจนด้วย 
ผนงัเซลลข์องเช้ือราบาง  ชนิดก็มีสารดงักล่าวดว้ย 

Chloracne อาการผดผื่นท่ีผิวหนังเน่ืองจากสัมผสักับสารประกอบของ
คลอรีน เช่น  คนงานในโรงงานผลิต TCDD อาการเม็ดผดผืน
ดงักล่าวจะอยู ่นานถึง 15  ปี 

Chlorates  เกลือท่ี เ ป็นสารประกอบซ่ึงมีอนุมูลคลอเรต เ ม่ือผสมกับ
สารอินทรีย ์บางชนิด สามารถน าไปท าระเบิดได ้

Chlorination กระบวนการใส่อนุมูลคลอรีนเข้าในสารประกอบโดยใช้ก๊าซ
คลอรีน หรือหมายถึง การฆ่าเช้ือโรคในของเหลวโดยใชค้ลอรีน 

Chlorine  เป็นธาตุส าคญัใช้ในกิจการอุตสาหกรรมมากมาย เป็นก๊าซพิษ
รวมตวักบัน ้ าได ้จึงเป็นอนัตรายต่อปอดมากเม่ือสูดดมเขา้สู่ปอด
สามารถรวม ตวักบัไอน ้ าในปอดได้ ก่อให้เกิดกรดเกลือ(HCL) 
และไฮโปคลอไรท ์ใชใ้นการฟอกขาวและในการท า ประปา หรือ
ใช้ในสงคราม ธาตุน้ีมีอยู่ ตามธรรมชาติเป็นธาตุกลุ่มฮาไลท ์
(Halite) ชนิดหน่ึง เม่ือรวมกบั โลหะจะให้สารประกอบโลหะ
คลอไรท์ การผลิตส่วนใหญ่เกิดจากน ้ าเกลือโดยกระบวนการ
อิเลคโตรไลซีส 

Chlorite  กลุ่มซิลิเกตท่ีเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัไมกา้ (Mica) มกัพบในหินชั้น
อนัเป็นผลจากการกดักร่อนของหินอคันีและพบไดใ้นหินตะกอน 

chlormequat  สารควบคุมการเติบโตของล าตน้ของขา้วโอต๊หรือขา้วสาลี 

chloroform  สารเคมีมีสูตรเป็น CHCL, ใช้เป็นสารละลายในอุตสาหกรรม
พลาสติก ยางและเรซิน ใชเ้ป็นยาสลบและอาจเป็นสารก่อมะเร็ง
ดว้ย เป็นสารท าลายโอโซนชนิดหน่ึง 

choline  แอลกอฮอล์ท่ีมีไนโตรเจนอยู่ด้วย ถ้าขาดสารน้ีจะท าให้เกิด
ปัญหาสุขภาพได ้เช่น เลือดออกในไต และการสะสมของไขมนั
ในตบัสูงเกินไป สารน้ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของในไขมนัเลค
ซิธิน (lecithin) 
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chondrites  อุกาบาตชนิดหน่ึงมีลกัษณะแขง็คลา้ยหิน มีลกัษณะกลมขนาดเล็ก 

chorology  ศาสตร์วา่ดว้ยพื้นท่ีและการพฒันา 

chromatin  เป็นโปรตีนท่ีประกอบกนัเป็นโครโมโซม 

chromatography  เทคนิควเิคราะห์โดยใชอ้ตัราการเคล่ือนท่ีของสารเป็นส่ิงแยกแยะ 
ความแตกต่าง โดยการเปรียบกับสารเปรียบเทียบ ใช้วิเคราะห์
สารประกอบของ คลอรีนไดดี้ 

cesspool  หลุมปิดส าหรับก าจดัของเสียหรืออุจจาระ อาจยงัคงพบไดใ้นบา้น
อาศยัท่ีไกลความเจริญ 

cetaceans  สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมอาศยัอยูใ่นน ้า เช่น ปลาวาฬ ปลาโลมา 

CFC (chloro fluoro  กลุ่มสารท่ีโมเลกุลประกอบดว้ยอะตอมของคาร์บอน ฟลูออรีน 
และ carbons) คลอรีน สารกลุ่มน้ีเป็นสารท าลายโอโซน 

chain reaction  ปฏิกิริยาต่อเน่ืองท่ีเกิดจากการแตกตวัของยูเรเนียม 235 ทั้งใน 
 กระบวนการ ท่ี ควบ คุมในโรงไฟ ฟ้ า นิว เค ลี ย ร์  ห รือใน
กระบวนการท่ี ไม่มีการควบคุมในระเบิดนิวเคลียร์ 

chemical  สารเคมี 

chemical barrier  พืชบางชนิดสามารถสร้างสารเคมีท่ีแมลงศตัรูพืช ไม่ชอบหรือ
เป็นอนัตรายแก่แมลงศตัรูพืช 

chemical change ปฏิกิริยาเคมีท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบของ
สารเคมีชนิดต่างๆ 

chemical energy  พลงังานจากปฏิกิริยาเคมีของอาหารหรือเช้ือเพลิงหรือพลงังานท่ี
ได ้จากการสันดาปอาหารของส่ิงมีชีวติ 

chemical technology  การใชเ้คมีเทคนิคในกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เกษตรและอ่ืนๆ 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ปรารถนา 
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chemisterilants  สารเคมีท่ีก่อให้เกิดการเป็นหมนั หรือใช้ท าหมนัในแมลง นก 
หรือสัตวก์ดัแทะบางชนิด 

chemosynthesis การท่ีจุลินทรีย์สามารถเปล่ียนสารเคมีในส่ิงแวดล้อมให้เป็น
อาหาร โดยไม่ตอ้งใชแ้สงอาทิตยห์รือการผลิตสารอินทรียจ์ากสา
รอนินทรีย ์ในธรรมชาติของพืช 

Chernobyl  เป็นช่ือเมืองเล็กๆ ในประเทศยูเครนท่ีคร้ังหน่ึงเม่ือ 26 เมษายน 
1986โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดระเบิดร่ัวไหล ท่ีเคร่ืองปฏิกรณ์
หมายเลข 4 ท าให้ไอโซโทปกระจายไปในบรรยากาศทัว่โลก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคพื้นยโุรป 

chilling effect  การท่ีโลกมีอุณหภูมิต ่าลง เน่ืองจากมีปริมาณฝุ่ นและมลพิษทาง 
อากาศอ่ืนๆ มาก ซ่ึงไปกนัแสงแดด ใหต้กสู่พื้นโลกนอ้ยลง 

chlordane  ยาฆ่าแมลงชนิดหน่ึงเป็นสารพิษประเภทสารอินทรียท่ี์มีคลอรีน
เป็นองค์ประกอบส าคัญ ปัจจุบันถูกห้ามใช้ในกลุ่มประเทศ
ประชาคมยุโรป ใช้เป็นยาฆ่าปลวกและแมลงกดัแทะได้ดี เม่ือ
ไดรั้บผ่านการดูด ซึมเขา้สู่ร่างกายทางผิวหนงั จะส่งผลกระทบ
ต่อระบบประสาทและระบบหายใจ สามารถสะสมในห่วงโซ่
อาหาร เป็นอนัตรายต่อตบัและ ไตอยา่งมาก 

chlorinated hydrocarbons  สารอินทรียท่ี์มีอะตอมของคลอรีนในโมเลกุล เช่น DDT และ PCBs 

chlorination  การฆ่าเช้ือดว้ยคลอรีน 

chlorophyll  สีเขียวของพืชซ่ึงท าหน้าท่ีดูดซับแสงแดดเพื่อการสังเคราะห์
อาหาร 

chlorosis การท่ีใบพืชสีเขียวถูกท าให้สีเขียวจางไป อนัเน่ืองมาจากโรคพืช 
ขาดธาตุอาหาร หรือเกิดจากผลกระทบมลพิษทางอากาศ 

cholera โรคท่ีระบาดโดยทางอาหารและน้าํด่ืม การรับประทานอาหารดิบ 
เช่น ผกัสดและอาหารทะเล อาจติดเช้ือได ้แบคทีเรียท่ีก่อให้เกิด
โรคน้ี ได ้แก่ วบิริโอ คลอเลเร่ย ์(Vibrio cholerae) 
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chromic acid  กรดท่ีมีสีส้มท าปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ได้ดี ใช้เป็นน้าํยาล้าง
เคร่ืองแก้วในห้องวิเคราะห์เคมี ใช้มากในอุตสาหกรรมเซรามิค 
ยาง และผา้ รวมทั้งใช้ในการชุบโครเม่ียม ใช้ล้างหรือท าความ
สะอาดคราบไขมนั และใชเ้ป็นสารออกซิไดส์ 

chromite  เป็นแร่ชนิดหน่ึงมีสูตรเป็น FeCr204 ใชถ้ลุงโครเม่ียม . 

chromium  เป็นธาตุท่ีมีคุณสมบติัเป็นโลหะแข็งสีขาว ใช้ผลิตอลัลอยด์ ท่ี
เรียกว่า สเตนเลสสตีล (stainless steel)และใช้ในกิจการชุบ
โครเมียม 

chromophores  ส่ิงใดๆหรือกระบวนการใดๆท่ีก่อใหเ้กิดสีในสสาร 

chromosome  กลุ่มของยนีส์และโปรตีนในเซลลข์องพืช และสัตวเ์ป็นส่วนท่ีท า
หนา้ท่ีถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

chronic effect  ผลร้ายท่ีเกิดจากการสัมผสักบัวตัถุอนัตราย หรือส่ิงท่ีท าให้เกิด
โรคผลร้ายท่ีเกิดข้ึนด ารงอยูใ่นระยะยาว เรียกวา่ โรคเร้ือรัง 

chrysotile  แอสเบสทอสสีขาว ท่ีมีลกัษณะเส้นใยยาวคลา้ยผมหยกิใชม้ากใน 
  อุตสาหกรรมท่อซีเมนต ์หรือกระเบ้ืองซีเมนต ์

cilia ไซโตพลาสซัมในรูปเส้นดา้ยท่ีงอกยื่นออกมาจากผนงัเซลล์และ 
เคล่ือนท่ีไปมาไดใ้นทิศทางท่ีเป็นจงัหวะสม่าํเสมอ จะพบไดใ้น
โปรโตซวัหลายชนิด และท่อทางเดินอากาศของสัตวมี์กระดูกสัน
หลงั หลายชนิด และอาจพบไดใ้นพืชดว้ยแต่นอ้ยชนิดมาก 

circadian rhythm  การเปล่ียนแปลงเป็นจงัหวะเวลาตลอด 24 ชัว่โมง มกัพบไดท้ั้ง
ในพืช และสัตว ์แมจ้ะถูกแยกออกไปจากส่ิงแวดล้อมตามปกติ 
เช่น การหาวนอนของสัตว ์หรือ การเคล่ือนไหวของใบในพืช 

CITES  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคา้สัตวแ์ละพืชพนัธ์ุท่ีใกล ้
สาบสูญ ประเทศไทยเป็นประเทศภาคีอนุสัญญาน้ีดว้ย 

citric acid cycle  ส่วนหน่ึงของกระบวนการหายใจ มีอนุกรมของเอ็นไซม์ท่ี
ควบคุมปฏิกิริยาระหว่างท่ีไพรูวิคแอซิดถูกย่อยสลายเป็น
คาร์บอนไดออกไซด์ และน้าํโดยมีการสร้าง ATP ปฏิกิริยาน้ีบาง
ทีเรียกวา่เครปสไซเคิล (Krebs cycle) เกิดในส่วนมโตคอนเดรีย
ของเซลล ์
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citrine    ควอทซ์สีเหลือง 

citrus  พืชประเภท ไมพุ้ม่ เช่น ส้ม มะนาว เล็มมอน และส้มโอ 

city farm  แนวคิดเก่ียวกบัการน ากากของเสียจากชุมชนไปแปรรูปใช้เล้ียง
ปลา หรือสัตวอ่ื์น 

clan  กลุ่มของพืชในชุมชนท่ีไม่กวา้งใหญ่นกั ซ่ึงจะมีพืชท่ีแพร่หลาย
และ กลายพนัธ์ุไปจากเดิมแต่ยงัอยูร่่วมกนัในชุมชน 

clarification  การก าจัดความขุ่นและของแข็งแขวนลอยโดยการท าให้
ตกตะกอน และใชส้ารเคมีเขา้ช่วย 

clark หน่วยท่ีใชแ้สดงเปอร์เซนตเ์ฉล่ียของแร่ธาตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงใน
กอ้น แร่  เช่น ในก้อนแร่ชนิดหน่ึงเม่ือน ามาวิเคราะห์แล้วพบว่า
ประกอบดว้ย ออกซิเจน 46.6 ซิลิกอน 27.7 และดีบุก 0.004 เป็น
ตน้ 

classification  การแบ่งแยกประเภทของส่ิงมีชีวติในโลกออกเป็น  

   อาณาจกัร (Kingdom)  

   ไฟลมั (Phylurn)  

   คลาส (Class)  

   ออเดอร์ (Order)  

   แฟมิลี (Family)  

   จีนสั (Genus)  

   สปีชีส์ (Species) 

Claus kiln หน่วยหน่ึงในโรงกลัน่น้าํมนัท่ีใช้ส าหรับการผลิตก ามะถนั จาก
ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H,S) โดยการเอาก๊าซนั้นมาเผาในท่ีอบั
อากาศ จะให้ก ามะถนัผงและน ้ า กระบวนการนั้นนอกจากจะได้
ผลผลิตเป็น ก ามะถนัแลว้ยงัเป็นการก าจดัมลพิษท่ีมีกล่ิน ไข่เน่า
ดว้ย 
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clay  อนุภาคในตะกอนดินท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางน้อยกว่า 0.004 
มิลลิเมตร 

clear cut  เทคนิคการจดัการป่าไมโ้ดยการตดัไมพ้ร้อมกนัในพื้นท่ีหน่ึง ท า
ใหป่้าเตียนโล่ง 

climate รูปแบบของภาวะอากาศหรือบรรยากาศ การเปล่ียนแปลงของ
อากาศ ตามฤดูกาล และมีรูปแบบของภาวะอากาศยาวนาน
มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป 

climatic climax  จุดสมบูรณ์ท่ีเกิดจากภูมิอากาศทอ้งถ่ิน 

climatology  ศาสตร์วา่ดว้ยภูมิอากาศในระยะยาว 

climax ชุมชนส่ิงมีชีวิตท่ีสมดุลกบัภาวะแวดลอ้ม และเกิดรูปแบบท่ีเป็น 
ขั้นตอนสุดทา้ยของการแทนท่ีตามธรรมชาติ 

climax ecosystem ขั้นตอนสุดทา้ยในการแทนท่ีของระบบนิเวศ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยูใ่นลกัษณะใกลค้วามสมดุลท่ีสุด 

clone กลุ่มของส่ิงมีชีวิตซ่ึงมีองค์ประกอบทางพนัธุกรรมเหมือนกัน 
ผลิตจากส่ิงมีชีวติหน่วยเดียวกนัโดยวธีิการท่ีมิใช่การสืบพนัธ์ุตาม
ธรรมชาติ 

closed community ชุมชนซ่ึงไม่มีการยึดครองโดยอ านาจ เน่ืองจากแหล่งท ามาหากิน
ในชุมชนนั้นสมบูรณ์และเหมาะสมมาก 

clotting  การแขง็ตวัของเลือดท าใหบ้าดแผลปิดสนิท 

cloud seeding  การท าฝนเทียม โดยการหว่านน ้ าแข็งแห้ง เกลือทะเล ประกอบ
ไอโอไดดข์องเงินในกอ้นเมฆเพื่อใหต้กมาเป็นฝน 

Club of Rome  ชมรมท่ีก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 1968 โดยนกัอุตสาหกรรมชาวอิตาเล่ียน 
ช่ือ Aurelio Peccci ชมรมดงักล่าวไดจ้ดัประชุมและท ารายงาน
การประชุมเร่ือง ขอ้จ ากดัการเติบโตหรือ Limits to Growth ในปี 
1972 นอกจากน้ี สมาคมยังมีบทบาทส าคัญในการน า เสนอ
แนวคิดในการลด ช่องวา่ง ระหว่ า งประ เทศพัฒนาแล้วและ
ประเทศก าลงัพฒันาโดยแนว คิดดงักล่าวได้รับการยอมรับของ
องคก์ารสหประชาชาติในปี 1974 เป็นแนวคิดท่ีดี แต่น าไปสู่การ
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ปฏิบัติให้ได้ผลจริงค่อนข้างยากมาก เน่ืองจากสถานการณ์
 เศรษฐกิจโลกไม่อ านวย 

coagulation การใชส้ารเคมี ปูนขาว สารส้ม หรือออกไซด์ของเหล็กในการตก 
ตะกอนอนุภาคในน ้า ใชใ้นการท าประปาและบ าบดัน ้าเสีย 

coal  ถ่านหิน หรือส่วนผสมของอินทรีย์สาร ท่ี ติดไฟได้โดยมี
องค์ประกอบท่ีเป็นคาร์บอน 30% ถึง 98% โดยน ้ าหนกัเกิดจาก
พืชท่ีเปล่ียนแปลงอย่างช้าๆ โดยความร้อนและความดันตาม
ธรรมชาตินบัหลายลา้นปี 

coal gasification การเปล่ียนถ่านหินท่ีเป็นของแข็งให้เป็นแก๊สธรรมชาติใช้เป็น
เช้ือเพลิง 

coal liquefaction  การเปล่ียนถ่านหินจากของแข็งเป็นเช้ือเพลิงเหลว เช่น น้าํมนัดิบ 
หรือเมทานอล 

coastal wetland  ท่ีชายฝ่ังซ่ึงน้าํเคม็ท่วมถึง 

coastal zone  พื้นท่ีตั้งแต่ชายหาดลงไปจนถึงพื้นท่ีในทะเลท่ีต้ืนมีน ้ าอุ่นและมี
อาหารอุดมสมบูรณ์ส าหรับสัตวน์ ้า 

cobalt  เป็นธาตุท่ีมีคุณสมบติัแขง็ สีขาวคลา้ยเงินมีอ านาจแม่เหล็กมกัพบ
ในกอ้นแร่ร่วมกบัก ามะถนัและสารหนู ใชผ้ลิตอลัลอยด์ และใช้
ในการ ผลิตขวด แกว้สีน ้าเงิน รวมทั้งใชใ้นอุตสาหกรรมเซรามิค 
เป็นธาตุท่ีจ  า เป็นต่อชีวติ 

cobalt 60  เป็นสารกมัมนัตรังสีใชใ้นเอ็กซเรยแ์ละการฉายรังสีรักษา มกัพบ
ในฝุ่ นท่ีเกิดจากระเบิดนิวเคลียร์ 

coccidiosis โรคของนกและสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม มกัเกิดแพร่ระบาดในหมู่
สัตวป่์าสาเหตุจากพยาธิโปโตรชัว่ (parasitic protozoa) ซ่ึงเขา้สู่
อวยัวะภายในร่างกาย เช่น ตบั 

coelenterate  หมู่สัตว์ประเภท ดอกไม้ทะเล ปะการัง ปลาดาว เป็นสัตว์น้าํ
ทั้งส้ิน ส่วนใหญ่อยูใ่นทะเลและมกัมีร่างกายท่ีสมมาตร 
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coen  ก) องค์ประกอบทั้งหมดของส่ิงแวดลอ้ม หรือ ข) ตวัยอ่ของโรค
ชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่ เซนโนซีส (coenosis) 

coenzyme  สารอินทรีย ์เช่น ATP และไซโตโครม ซ่ึงมีบทบาทร่วมกับ
เอ็นไซม ์ในปฏิกิริยาต่างๆ สารอินทรียเ์หล่าน้ีจะเปล่ียนแปลงใน
ระหว่าง ปฏิกิริยาและจะกลบัคืนสู่รูปเดิมอีก โดยเอ็นไซม์ เช่น 
ATP เปล่ียนเป็น ADP และในท่ีสุดกลบัเป็น ATP อีก 

coke ถ่านโคก๊มีลกัษณะเปราะพรุน มีคาร์บอนประมาณร้อยละ 80 ผลิต
จากถ่านหิน หรือไดจ้ากตะกอนจาการผลิตก๊าซถ่านหิน 

cockroaches  แมลงสาปหลายพนัธ์ุท่ีส าคญัไดแ้ก่ พนัธ์ุอเมริกนัท่ีมีขนาดรูปร่าง
ใหญ่สีน้าํตาลแดง และพนัธ์ุเยอรมนัท่ีมีขนาดรูปร่างเล็กมีลาย
ทางบนหวั แมลง สาปเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัชนิดหน่ึง 
เน่ืองจากเป็นพาหะน าแบคทีเรียและพยาธิ ซ่ึงสามารถน าไปสู่
การเกิดโรคได้หลายโรค เช่น ไทฟอยด์ โรคเร้ือน และโรค
ทางเดินอาหาร แมลงสาปเป็นสัตวโ์บราณท่ีคงทนต่อยาฆ่าแมลง 
สามารถปรับตวัตา้นย่าฆ่าแมลงต่างๆไดดี้มาก และแพร่พนัธ์ุได้
อย่างรวดเร็ว ชอบอาศยัอยู่ในท่ีมืดอบัช้ืนและมีเศษอาหารตก
หล่น 

coefficient of haze  การวดัสภาพการมองเห็นในบรรยากาศ การมีมลภาวะทางอากาศ
ท าให้จ  ากัดการมองเห็นในระยะไกล เช่น วนัใดท้องฟ้าโปร่ง
แจ่มใสจะสามารถเห็นดวงดาวต่างๆ ชดัเจน แต่วนัใดทอ้งฟ้าหลวั
มีฝุ่ นเขม่าควนัมากจะไม่สามารถมองเห็นดวงดาวได ้หรือเห็นได้
แต่ไม่ค่อยชดัเจน 

cogeneration  การผลิตพลงังาน 2 รูปแบบ เช่น พลงังานความร้อนร่วม 

cogeneric species  พนัธ์ุพืชหรือสัตวท่ี์อยูใ่นตระกลูเดียวกนั หรือจีนสัเดียวกนั 

cold front  แนวของอากาศเยน็ท่ีปะทะกบัแนวของอากาศร้อน ท าใหเ้กิดฝนตก 

coliform bacteria  กลุ่มของแบคทีเรียซ่ึงมกัพบในล าไส้ของคน และสัตวเ์ลือดอุ่น
อ่ืนๆ ใชเ้ป็นตวับ่งช้ีในการทดสอบคุณภาพน้าํด่ืม 
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collagen เส้นใยโปรตีนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระดูกโครงสร้างร่างกายใน
สัตวต่์างๆ เป็นส่วนประกอบของกระดูก กระดูกอ่อน และเน้ือเยื่อ
เก่ียวพนัต่างๆ รวมทั้งเอน็ดว้ย เม่ือน าไปตม้จะมีลกัษณะเป็นวุน้ 

colloid  ของเหลวท่ีมีอนุภาคแพร่กระจายในตวักลาง ซ่ึงไม่สามารถซึม
ผา่น ผนงัเซลลไ์ด ้และไม่ก่อใหเ้กิดแรงดนัท่ีผนงัเซลลแ์ต่อยา่งใด 

colostrum  นมมารดาท่ีใชช่้วง 2 - 3 วนัแรกหลงัจากคลอด เป็นนมชั้นดีอุดม
ดว้ยโปรตีน และสารคุม้กนัโรคต่างๆ 

coma  ภาวะหมดความรู้สึกสนิท 

combined sewer  ท่อระบายน ้าท่ีใชท้ั้งระบายน ้าเสียและน ้าฝน 

combustion  ปฏิกิริยาเคมีของสสารกบัออกซิเจนท่ีอุณหภูมิสูง 

combustion  เป็นปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม้ในอุณหภูมิสูงมาก 
สสาร เ ม่ือได้รับอุณหภูมิสูงจะแตกตัวและท าปฏิกิ ริยากับ
ออกซิเจนในอากาศ เกิดเป็นออกไซด์พื้นฐานชนิดต่างๆ ท่ีมี
อนัตรายนอ้ย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์และน้าํ  จะเกิดข้ึนเม่ือ
ปฏิกิริยาเผาไหมเ้ป็นไปอยา่งสมบูรณ์ 

command and control -  กลยุทธ์การควบคุมมลพิษโดยการตั้งกฎระเบียบขอ้บงัคบั และ
มาตรฐาน strategy ส่ิงแวดล้อมให้ผูรั้บผิดชอบหรือเจ้าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษปฏิบติัตามให้เป็นไปตามท่ีก าหนด มิฉะนั้น
อาจตอ้งแกไ้ขหรือถูกลงโทษ 

commensal relationship  การอยู่ร่วมกนัของส่ิงมีชีวิตต่างกนัสองชนิด โดยฝ่ายหน่ึงไม่เสีย
  ประโยชน์แต่ฝ่ายหน่ึงไดป้ระโยชน์ เช่น กลว้ยไมท่ี้เกาะยึดกบัผิว
ของตน้ไมอ่ื้น 

commensalism  เป็นปฏิกิริยาต่อกนัระหว่างส่ิงมีชีวิตต่างพนัธ์ุ ในเม่ือส่ิงหน่ึงได้
ประโยชนข์ณะท่ีอีกส่ิงหน่ึงไม่เสียประโยชน์ 
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commercial extinction  การลดลงของประชากรของส่ิงมีชีวิตชนิดใดชนิดหน่ึงใน
ธรรมชาติ จนเหลือน้อยขนาดท่ีไม่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจอีก
ต่อไป 

commercial fishing  การหาปลา หรือจบัปลาเพื่อการคา้ 

commercial hunting  การล่าสัตวเ์พื่อการคา้ 

commercial inorganie - การผลิตปุ๋ยจากสารอนินทรีย ์เช่น การผสมสารไนเตรต ฟอสเฟต 
และ fertilizer สารประกอบของโปตสัเซียม เป็นสูตรปุ๋ยส าหรับ
พืชชนิดต่าง ๆ 

comminutor เคร่ืองบดหรือสับใหมี้ขนาดเล็กลงในกระบวนการก าจดัของเสียขั้นตน้ 

common pool resource  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นสาธารณะ เช่น อากาศ และทะเลเปิด
นอกน่านน ้าของประเทศใดประเทศหน่ึง 

common property resource   แหล่งทรัพยากรท่ีทุกคนมีเสรีในการใช้ประโยชน์ เช่น อากาศ 
สัตวน์ ้ าในทะเลนอกน่านน ้ าของประเทศใดประเทศหน่ึง นกท่ี
เคล่ือนยา้ยตามฤดูกาล และก๊าซโอโซนในบรรยากาศชั้นสตรา
โตสเฟียร์ 

community  ประชากรของพืชและสัตวต่์างเผ่าพนัธ์ุ อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั 
มีปฏิกิริยาต่อกนัในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

compaction  การอดัแน่นของดิน ท าใหมี้ช่องวา่งระหวา่งเมด็ดินส าหรับน้าํและ 
อากาศนอ้ยลง ดินท่ีมีการอดัแน่นสูง ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก 

competition  ส่ิงมีชีวติเผา่พนัธ์ุเดียวกนัหรือต่างเผา่พนัธ์ุ ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไปแยง่ 
  ทรัพยากรท่ีมีจ ากดั ในระบบนิเวศเดียวกนั 

competitive exclusion  ส่ิงมีชีวิตต่างเผา่พนัธ์ุจะหากินหรือใชชี้วิตแบบเดียวกนัในระบบ
นิเวศ- principle เดียวกนัไม่ได ้
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compliance schedule  ก าหนดการจัดการมลพิษจากแหล่งก า เนิดให้อยู่ในระดับ
มาตรฐาน ก าหนดมาตรฐาน ก าหนดเวลาในการดงักล่าวเป็นเร่ือง
ท่ีเจา้ของ แหล่งก าเนิดมลพิษจะตกลงกบัเจา้หนา้ท่ี 

compositae  พืชตระกูลหน่ึงมกัเป็นไมด้อก เช่น ดอกเดซ่ี (Daisies) พืชดอก
สวยงาม เมล็ดผกัมีขนปุยบินไปได้ไกล พืชตระกูลน้ีส่วนใหญ่
เป็นไมป้ระดบั และหลายชนิดเป็นวชัพืช 

composite sample  ตวัอย่างน ้ าเสียท่ีเก็บหลายคร้ังในแต่ละช่วงเวลา น ามารวมเป็น
ตวัอยา่งเดียวกนั 

compost  ปุ๋ยอินทรีย ์

composting  การยอ่ยสลายซากพืชและสัตวโ์ดยแบคทีเรียท่ีใชอ้อกซิเจน ส่ิงท่ี
ไดจ้ากการยอ่ยสลายกลายเป็นปุ๋ยและส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ปรับคุณภาพดิน 

compound สารประกอบท่ีเกิดจากการรวมกนัของธาตุตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป 

compression ratio คุณสมบติัของเคร่ืองรถยนต์ท่ีน าไปสู่การใช้สารป้องกนัการดบั
ของเคร่ืองยนต ์เพื่อเพิ่มค่าออกเทน ของน ้ามนั 

concentration  ปริมาณสารเคมีต่อหน่วยปริมาตรหรือน ้ าหนกัของอากาศ น้าํ ดิน 
หรือตวักลางอ่ืนๆ 

condensation  การกลัน่ตวัเป็นของเหลว เม่ือไอกระทบกบัความเยน็ 

conduction  การน าความร้อนในวตัถุเดียวกนัจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง 

confined aquifer  ชั้นหิน 2 ชั้น ท่ีมีน ้ าบาดาลอยูภ่ายในชั้นหินเหล่าน้ี น ้ าสามารถ
ซึมผา่นไดย้าก เช่น ดินเหนียว และชั้นหินเชล (Shale) 

confusion technique  เทคนิคการควบคุมแมลงศตัรูพืช โดยใช้ฮอร์โมนเพศในพื้นท่ี
เกษตรกรรม เพื่อให้แมลงตวัผูห้ลงทิศทางหาแมลงเพศเมียเพื่อ
ผสมพนัธ์ุไม่พบ 
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conglomerate  หินตะกอนท่ีมกัเป็นการสะสมของกอ้นกรวด ซ่ึงโดยทัว่ไปขนาด
  เส้นผา่ศูนยก์ลางใหญ่กวา่ 2 มิลลิเมตร 

coniferous trees  ตน้ไมเ้น้ืออ่อน เป็นไมเ้ขียวตลอดปี ใบมีรูปร่างคลา้ยเขม็หรือเกล็ด 

coning  ลกัษณะของควนัท่ีปลายปล่องระบายอากาศท่ีมีลกัษณะรูปกรวย 

connective tissue เน้ือเยื่อเก่ียวพนั ในเซลล์มกัมีโปรตีนท่ีมีลกัษณะเส้นใยขาว หรือ
คอลลา เจน มี คุณสมบัติยืดหยุ่นได้ดี  ในเส้นใย เหลืองจะ
ประกอบดว้ยโพลีแซคคาไลด ์พบใตผ้วิหนงัรอบกลา้มเน้ือและใน
อวยัวะต่างๆ เน่ือเยือ่เหล่าน้ีอาจมีไขมนัมาเกาะสะสมอยูก่ลายเป็น
ไขมนัหนา 

conservation การใชก้ารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อไม่ให้ทรัพยากร
นั้นเส่ือมโทรม ขาดแคลนหรือสูญเสีย และจะมีให้ใชต้ลอดไปใน
อนาคต 

conservation of energy เป็นหลักการท่ีกล่าวไวว้่า พลังงานจะไม่หายไปไหนแต่อาจ
เปล่ียนรูปไดเ้ป็นกฎเทอร์โมไดนามิกส์ขอ้แรก 

conservation-tillage - การเก็บเก่ียวพืชผลโดยไม่กระทบต่อคุณภาพดิน ลดการกดัเซาะ
ผวิดิน farming ประหยดัค่าแรงงาน และพลงังาน 

conservationist นกัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

constancy  การรักษาขนาดของประชากรใหค้งท่ี 

constant species เผา่พนัธ์ุท่ีมกัพบอยา่งนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 50 ในตวัอยา่งท่ีน ามาจาก 
ชุมชนเพื่อตรวจสอบ 

consumer ส่ิงมีชีวติท่ีไม่สามารถผลิตอาหารเองได ้ตอ้งหาอาหารเล้ียงตวัเอง 
โดยการกิน หรือยอ่ยสลาย ส่ิงมีชีวิตอ่ืน ผูบ้ริโภคแบ่งเป็น 3 ชนิด 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคปฐมภูมิ ซ่ึงกินพืชเป็นอาหาร ผูบ้ริโภคทุติยภูมิ ซ่ึง
กินสัตวอ่ื์น เป็นอาหาร และกินผูบ้ริโภคสัตวอ่ื์นเป็นอาหาร และผู ้
ยอ่ยสลายซ่ึงได ้อาหารจากการยอ่ยสลายซากพืชและซากสัตว ์
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consumption การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมหาศาล โดยปราศจากการ
ควบคุม overpopulation ประชากร ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน 
เส่ือมโทรม และส่ิงแวดลอ้ม เป็นพิษ 

consumption residues  ของเสียท่ีเกิดจากการบริโภคสินคา้หรือบริการ ทั้งน้ีมิรวมถึงของ
เสียท่ีเกิด จากกระบวนการผลิตหรือการขนส่ง 

contact insecticide ยาปราบศตัรูพืชท่ีฆ่าแมลงโดยเพียงสัมผสัและซึมเขา้สู่ตวัแมลง 

containment  วสัดุเหล็กหรือคอนกรีตท่ีสร้างคลุมเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
ป้องกัน การร่ัวไหลเพื่อความปลอดภัย และยงัป้องกันการก่อ
วนิาศกรรมดว้ย 

contaminants  ส่ิงท่ีท าใหอ้ากาศ น ้าและดิน ปนเป้ือน 

continental climate ภูมิอากาศท่ีมีลักษณะเฉพาะในพื้นท่ีของทวีปท่ีกวา้งใหญ่ เช่น 
อากาศร้อน อากาศหนาว อากาศแบบฤดูใบไมร่้วง และอากาศ
แบบฤดูใบไมผ้ลิ ฤดูฝน ฤดูแลง้ 

continental shelf  ชายฝ่ังท่ีลาดเอียงสู่ใต้ทะเล โดยทัว่ไปห่างจากฝ่ังประมาณ 45 
ไมล ์จนถึงระดบัความลึกในทะเลประมาณ 400 ฟุต 

continental slope  ส่วนไหล่ทวปีท่ีลาดเทลงสู่มหาสมุทร 

continual improvement  กระบวนการส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวตัถุประสงค์
ในการปรับปรุงการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง เพื่อ
สนองตอบต่อนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดไว ้

contour farming การไถและหว่านพืชแนวขวาง เป็นการปลูกพืชแบบขั้นบนัได 
ป้องกนั  การสูญเสียหนา้ดินและน้าํไดดี้ 

contour strip mining การท าเหมืองเจาะหรือขุคตามไหล่เขาเพื่อน าแร่อยูใ่ตดิ้นออกมา
ใชป้ระโยชน์ 

contraceptive  วธีิการทางฟิสิกซ์ เคมี และชีวภาพในการป้องกนัการตั้งครรภ ์
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control group  กลุ่มท่ีใช้เป็นกลุ่มเปรียบเทียบในการทดลองวิจยัโดยกลุ่มน้ีจะ
ไดรั้บ การปฏิบติัทุกประการเช่นเดียวกบักลุ่มทดลอง แตกต่างกนั
เฉพาะในส่วนท่ีเป็นปัจจยัท่ีตอ้งการทดสอบเท่านั้น 

control rod แกนของปฏิกรณ์ปรมาณูท่ีท าหนา้ท่ีดูดซบันิวตรอน เพื่อควบคุม
อตัราเร็ว หรือความรุนแรงของปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์ 

controlled experiment การทดลองวิจัยท่ีแยกกลุ่มวิจัยออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 

convection current  กระแสลมหรือน ้า ท่ีพาความร้อนไปดว้ย เม่ืออากาศหรือน ้ าไดรั้บ
ความร้อนจะลอยตวัข้ึน พาไอร้อนไปพบกบับรรยากาศท่ีเยน็กว่า 
และ ถ่ายเทความร้อนท่ีพาไปดว้ยใหแ้ก่อากาศหรือน้าํท่ีเยน็กวา่ 

convection  การพาความร้อนจากจุดหน่ึงในของไหลไปยงัจุดอ่ืน โดยการท า
ใหข้องไหลนั้นเคล่ือนท่ี 

Convention on Climate   อนุสัญญาว่าด้วยการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลก ภายใต้
โครงการ Change ส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ จุดประสงค์
ส าคัญคือการเรียกร้อง ความร่วมมือของประเทศภาคีในการ
ควบคุมก๊าซต่างๆ ท่ีท าใหโ้ลก ร้อนข้ึนหรือกรีนเฮา้ส์ก๊าซ 

conventional pollutants  มลพิษท่ีรู้จกักนัทัว่ไป 

conventional tillage -  การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกโดยการไถ คราด ก่อนท าการหวา่นพืช 
หรือ farming  เพาะปลูกพืช 

convulsions  อาการชักหรือกระตุกของกล้ามเน้ืออย่างรุนแรงไม่สามารถ
ควบคุมได ้

coolant ของเหลวหรือก๊าซท่ีใช้ในการลดความร้อนในเคร่ืองผลิต
กระแสไฟฟ้า ทั้งแบบพลงังานความร้อนและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

cooling pond  บ่อน้าํหล่อเยน็ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนหรือโรงไฟฟ้า 
  นิวเคลียร์ นอกจากจะใชห้ล่อเยน็เคร่ืองปฏิกรณ์ท่ีก าลงัใชอ้ยูแ่ลว้ 
กากสารรังสีท่ีใชแ้ลว้ตอ้งเก็บในบ่อน้าํ หล่อเยน็เพื่อให้เยน็ตวัลง 
แลว้จึงท าการเคล่ือนยา้ยไปก าจดัยงัท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป 
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cooling tower  หอระบายความร้อนจากน้าํร้อนให้กลายเป็นน้าํเย็น โดยการฉีด
พ่นน้าํ ท่ีมีอุณหภูมิสูงเป็นฝอยผา่นหอระบายความร้อน น้าํท่ีผา่น
หอน้ีแลว้จะระบายความร้อนใหบ้รรยากาศและมีอุณหภูมิเยน็ลง 

cooperative energy use  การน าของเสียประเภทท่ีเป็นความร้อนจากกระบวนการหน่ึงไป
ใชป้ระโยชน์ในกระบวนการอ่ืนๆ ต่อไป 

copepods  สัตวท์ะเลขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2-3 มิลลิเมตร เป็นสัตวป์ระเภท
เดียวกบักุง้และกั้ง มกัปนอยูก่บัแพลงตอน 

copper  โลหะทองแดงเป็นธาตุในธรรมชาติและมีความส าคญัต่อมนุษย ์
ถา้มีมาก ในร่างกายจะเป็นพิษ แต่ถา้ร่างกายขาดธาตุน้ีจะน าไปสู่
การเกิด โรคโลหิตจาง (anaemia) ธาตุเหล็กในร่างกายตอ้งใช้
ควบคู่ไปกบัธาตุทองแดงดว้ย 

core  แกนกลางของโลกดา้นใน เช่ือวา่เป็นของแขง็ลอ้มรอบดว้ยของเหลว 

cornea  ส่วนเยือ่ใสคลุมลูกตา 

cornucopianism ลั ท ธิ นิ ย ม ท่ี เ ช่ื อ ว่ า ส่ ว น ต่ า ง ๆ  ข อ ง ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม เ ป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติ ควรน าไปใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่มวล
มนุษยชาติ 

corona  รัศมีรอบดวงอาทิตย ์หรือควงจนัทร์ท่ามกลางเมฆท่ีมีขนาดของ
ไอน ้าค่อนขา้งจะไล่เล่ียกนั 

corpus luteum  บริเวณรังไข่ของสัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนมท่ีสามารถสร้างฮอร์โมน
ชัว่คราว ไดห้ลงัจากไข่ถูกปล่อยสู่ท่อรังไข่ไปยงัมดลูก ในช่วงน้ี
ร่างกายจะสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progestorone) จนกว่า
ไข่จะไดรั้บการผสม 

corrasion  การกดักร่อนของหินเน่ืองจากน ้า น ้าแขง็ และกระแสลม 
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corrosion การแปลงโลหะเป็นโลหะออกไซด์ และโลหะคาร์บอเนตโดย
กระแสลมและน ้า 

cortisone ฮอร์โมนซ่ึงสกดัจากต่อมเอดรินอล (Adrenal gland) ช่วยลดการ
อกัเสบ 

corundum  ออกไซดข์องอลูมิเนียม (A1203) ซ่ึงมีความแข็งมาก เช่น แซฟไฟร์ 
 (Sapphire) มณี (Ruby)และเอ็มเมอร่ี (Emery)ส่วนท่ีไม่นิยม
ท าอญัมณี จะใชท้  าหินขดัไดเ้ป็นอยา่งดี 

cosmetic damage  การท่ีพืชผลดูไม่สวยแต่ผิวนอก ส่วนรสชาติ คุณภาพคุณค่าทาง 
 โภชนาการและระยะเวลาการเก็บรักษาย ังคงเดิมไม่มีอะไร
เปล่ียนแปลง 

cosmetic spraying การใชย้าปราบศตัรูพืชก าจดัส่ิงท่ีท าใหผ้วิของพืชผลดูไม่สวยงาม 

cosmic rays รังสีคอสมิคท่ีมาจากนอกโลก 

cost-benefit analysis  การประเมินทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว เปรียบเทียบส่วนได้
ส่วนเสีย ในการตดัสินใจทางเศรษฐศาสตร์ ถ้าส่วนได้มากกว่า
ส่วนเสียจะเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า 

cost-benefit ratio   สัดส่วนระหว่างผลก าไรและทุน ซ่ึงใช้ในการวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพการลงทุน 

cost-effective  เป็นการลงทุนท่ีใหผ้ลคุม้ค่า 

covalent bond  การจบักนัของสารเคมีระหว่างอะตอมตั้งแต่สองอะตอมข้ึนไป 
โดยการร่วมใช้อิเลคตรอนระหว่างอะตอมสองอะตอม อะตอม
ของสารอินทรียทุ์กชนิดจบักนัในลกัษณะดงักล่าว 

coulomb หน่วยของกระแสไฟท่ีผลิตจากกระแสหน่ึงแอมแปร์ภายในเวลา
หน่ึงวินาทีตั้งช่ือตามช่ือของ ชาลส ออกสัติน คูลอมป์ (Charles 
Augustin Coulomb ซ่ึงมีชีวติระหวา่ง ค.ศ.1736 - 1806 
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country park บริเวณท่ีกวา้งกว่า 25 เอเคอร์ ท่ีออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ของสาธารณชนโดยไม่เก็บค่าบริการ หรือใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจ 

cracking กระบวนการใช้ความร้อนสลายโมเลกุลของปิโตรเลียม ให้
กลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็กต่างๆ 

credle to grave นบัแต่ผลิตข้ึนจนถึงวาระหมดอายใุชง้าน 

cramps การเตน้อยา่งเจบ็ปวดของกลา้มเน้ือชนิดควบคุมไม่ได ้

criteria level ระดบัของมลพิษชนิดเดียวหรือหลายชนิด ถา้เหนือระดบัน้ีข้ึนไป
จะก่อให้เกิดความเสียหายข้ึน แต่ถ้าต่าํกว่าระดบัน้ีจะไม่ส่งผล
กระทบใหเ้สียหายแต่อยา่งใด 

criteria pollutants ระดบัมลพิษใดท่ีใช้เป็นส่ิงพิจารณาก าหนดคุณภาพของน้าํหรือ
อากาศ 

critical mass ปริมาณของสารกมัมนัตรังสีท่ีจ  าเป็นในการด ารงไวซ่ึ้งปฏิกิริยา
การแตกตวัของนิวเคลียร์ 

critical mineral  แร่ท่ีมีความจ าเป็นต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

critical number จ านวนท่ีนอ้ยท่ีสุดของประชากร ในเผา่พนัธ์ุใดๆ ท่ียงัคงรักษาเผา่ 
พนัธ์ุใหย้ ัง่ยนืในระบบนิเวศได ้ถา้จ านวนประชากรต่าํกวา่ระดบัน้ี 
อาจ มีโอกาสสูญพนัธ์ุสูง 

critical organ อวยัวะในร่างกายท่ีเป็นท่ีสะสมของสารกมัมนัตรังสี หรือสารพิษ 

crocidolite แอสเบสตอสสีน้าํเงิน ท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง ทัว่โลกเลิกใชก้นัแลว้ 

crop rotation  การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อรักษาธาตุอาหารในดิน เช่น การปลูก
พืชประเภทข้าวโพด ยาสูบ ฝ่ายท่ีต้องการธาตุอาหาร ในดิน
จ านวนมากปีหน่ึง แล้วเปล่ียนไปปลูกพืชประเภทถัว่ท่ีช่วยเพิ่ม
ธาตุอาหารไนโตรเจนในดินส าหรับการเพาะปลูกปีถดัไป 
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cross-fertilisation  การผสมพนัธ์ุตามธรรมชาติระหว่างส่ิงมีชีวิตเพศผูแ้ละเพศเมีย 
ในส่ิงมีชีวติชนิดเดียวกนั 

cross pollination  การผสมพนัธ์ุตามธรรมชาติของพืชโดยเกสรของดอกเพศผูผ้สม
กบัเกสรเพศเมียของพืชพนัธ์ุเดียวกนั 

crown fire  ไฟป่าท่ีรุนแรงเผาผลาญพืชเล็กใหญ่ วอดวายไม่เหลือ 

crude death rate จ านวนการเกิดในแต่ละปีต่อประชากร 1,000 คน ในพื้นท่ีใดพื้นท่ี
หน่ึง ณ  เวลากลางปี 

crude oil น ้ ามนัดิบ มีลกัษณะเป็นของเหลวหนืดประกอบดว้ยสารอินทรีย์
เป็นส่วนใหญ่ และมีสารอ่ืนท่ีประกอบด้วยออกซิเจน ก ามะถนั 
และไนโตรเจน จ านวนน้อย เป็นส่ิงท่ีสูบข้ึนมาจากใต้พื้นโลก 
และส่งไปกลัน่ท่ีโรงกลัน่น ้ ามนั เพื่อแยกส่วนออกเป็นน ้ ามนัเตา 
น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัดีเซลทาร์ และแอสฟัล 

crust  เปลือกชั้นนอกสุดของโลก 

cryptic coloration การปรับสีของร่างกายให้กลมกลืนกับสีของส่ิงแวดล้อม สัตว์
หลายชนิดมีความสามารถดงักล่าว เช่น นกบางชนิด ก้ิงก่า จ้ิงจก 

crystallization การท่ีตะกอนตกผลึกจบัตวักนัเป็นของแขง็ 

cullet เศษแกว้ท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลได ้

cultural control  การควบคุมแมลงศตัรูพืชโดยเปล่ียนการปฏิบติัเสียใหม่เพื่อลด
ความรุนแรงของการระบาดของแมลงศตัรูพืช เช่น การปลูก การ
เก็บรักษา การขนส่ง และการท าลายกากของเสีย เป็นตน้ 

cultural entrophication ระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน ้ าท่ีมีธาตุอาหารส าหรับพืชมาก
เกินไป อันเน่ืองจากธาตุอาหารจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น 
การเกษตรกรรม การขยายตวัของเมือง และการอุตสาหกรรม 

cultural evolution การเปล่ียนแปลงในสังคมสัตวจ์ากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึงจาก
การเรียนรู้และการถ่ายทอดทางสังคม 
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curie  เป็นหน่วยวดัการแตกกระจายของสารกัมมันตรังสี หน่ึงคูร่ี 
หมายถึง การแตกตวัจ านวน 37,000 ล้านอะตอมในเวลาหน่ึง
วินาที ปัจจุบนันกั วิชาการ ส่วนใหญ่ใชห้น่วย เบคเคอร์เรลแทน
หน่วยคูร่ี 

cutting oil น ้ ามนัท่ีผลิตจากปิโตรเลียม โดยเติมสารต่างๆ ลงในน ้ ามนัท าให้
เ ป็นตัวหล่อล่ืน ท่ีใช้ รักษาอุณหภูมิและหล่อล่ืนเค ร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรไดเ้ป็นอยา่งดี 

cyanobacteria  กลุ่มแบคทีเรียท่ีมีคลอโรฟิลค์ในการสังเคราะห์แสง นอกจากน้ี
แบคทีเรียกลุ่มน้ียงัสามารถดึงไนโตรเจนในอากาศมาผลิตสาร 
ประกอบในโตรเจนท่ีเป็นประโยชน์แก่พืชดว้ย 

cyanosis  การท่ีผวิหนงัตามร่างกายมีสีน ้าเงินคล ้า 

cybernetics  ทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร และกลไกควบคุมในระบบ 

cyborg  การประสานคนและเคร่ืองจกัรใหเ้ป็นเร่ืองเดียวกนั 

cyclone collector โครงสร้างท่ีไม่มีเคร่ืองจกัรกลท่ีตอ้งเคล่ือนท่ี แต่อากาศหรือลมท่ี
เขา้ไปในโครงสร้างดงักล่าวจะหมุนเวียนตามแนวนอนตามท่ีได้
ออกแบบไว ้อนุภาคต่างๆในอากาศจะกระทบผนงัของโครงสร้าง
และตกลงสู่ ส่วนล่างใชแ้ยกอนุภาคฝุ่ นออกจากอากาศไดอ้ยา่งดี 

cytochromes  กลุ่มของโปรตีนท่ีมีธาตุเหล็กเป็นองคป์ระกอบ มกัมีบทบาทเป็น
โคเอน็ไซมใ์นกระบวนการสันดาปท่ีอาศยัอากาศ 

cytogenetics  ศาสตร์วา่ดว้ยพนัธุกรรมเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะต่างๆ โดย
 โครโมโซม 

cytology การศึกษาโครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลลท่ี์ยงัมีชีวติอยู ่

cytotaxonomy วิธีการแบ่งหรือแยกแยะพืช บนพื้นฐานของการสังเกตจ านวน 
รูปร่างและขนาดของโครโมโซม 

 


