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A

absolute temperatureabandoned well

A
abandoned well บ่อทิ้ง บ่อน�้ำบำดำลที่ไม่ได้ ใช้อีกต่อไป ซึ่งมักจะต้องถมด้วย

ปูนเหลว เพื่อป้องกันชั้นน�้ำใต้ดินเกิดมลพิษ

abrasive belt สายพานขดั แถบห่วงสำยพำนซึง่อำจท�ำจำกผ้ำ หนงั หรอืกระดำษ 
และมีสำรขัดถูเคลือบติดอยู่บนห่วงสำยพำน ใช้ส�ำหรับกำรขัดถูอยำ่งต่อเนื่อง

abrasive blasting การพ่นขัดผิว กำรท�ำควำมสะอำดผิวหน้ำชิ้นงำนโดยกำร
พ่นด้วยลมที่มีสำรขัดถูปนอยู่กับลม

abrasive disc จานขัด จำนกลมเคลือบด้วยสำรขัดถู ส�ำหรับกำรขัดหรือกำร
เจียระไนผิวชิ้นงำน

abrasive paper กระดาษทราย กระดำษที่เคลือบด้วยสำรขัดถู เช่น ทรำย ใช้
ส�ำหรับกำรขัดถูชิ้นงำนให้สะอำดหรือให้เรียบ

abrasive wear การสึกหรอขัดถู กำรสึกหรอหรือกำรสูญเสียวัสดุ เนื่องจำกกำร
ขัดถูกันระหวำ่งสำรขัดถู (abrasive) กับวัสดุที่ต้องกำรขัดถู วัสดุที่อ่อนกวำ่จะ
สึกหรอเร็วกว่ำวัสดุที่แข็งกวำ่

absolute filter ตัวกรองสัมบูรณ์ ตัวกรองที่สำมำรถกรองอนุภำคที่มีขนำด 0.3 
ไมครอนได้ถึง 99.97 เปอร์เซ็นต์

absolute humidity ความชื้นสัมบูรณ์ มวลของไอน�้ำที่มีอยู่จริงในอำกำศหนึ่ง
หน่วยปริมำตร

absolute pressure ความดันสัมบูรณ์ ควำมดันที่วัดเทียบกับควำมดัน
ศูนย์สัมบูรณ์ (absolute zero pressure) ดังนั้นควำมดันสัมบูรณ์จึงมีค่ำเท่ำกับ
ควำมดันเกจ (gage pressure) บวกกับควำมดันบรรยำกำศ 

absolute temperature อุณหภูมิสัมบูรณ์ อุณหภูมิที่วัดเทียบกับศูนย์สัมบูรณ์ 
(absolute zero) ซึ่งสเกลอุณหภูมิสัมบูรณ์ที่นิยมใช้กันคือ สเกลเคลวิน (kelvin 
scale) และใช้สัญลักษณ์เป็น K โดยมีควำมสัมพันธ์กับสเกลเซลเซียสคือ K = 
°C + 273.15
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B

backsawaxial-flow fan

axial-flow fan พัดลมไหลตามแกน พัดลมซึ่งมีเสื้อหุ้มเพื่อควบคุมให้ก๊ำซ 
ไหลไปตำมแนวแกนเพลำของพัดลม

axial compressor เครื่องอัดตามแกน เครื่องอัดแก๊สชนิดหนึ่งซึ่งแก๊สถูกอัด
ให้เคลื่อนที่ผ่ำนเครื่องอัดไปตำมแนวแกนของเพลำ

azimuth แอซิมัท หรือมุมทิศ มุมที่วัดบนระนำบระดับโดยแสดงต�ำแหน่งของ
วัตถทุ้องฟ้ำ ซึง่เริม่จำกทศิเหนอืเป็นต�ำแหน่ง 0 องศำ แล้วกวำดไปทำงทศิตะวนั
ออก ต่อไปทำงทิศใต้ ทิศตะวันตก และกลับมำทิศเหนือ ซึ่งจะครบ 1 รอบ เป็น
มุมเท่ำกับ 360 องศำ แอซิมัทจึงเป็นกำรวัดเชิงมุมในระบบพิกัดทรงกลม 
(spherical coordinate system) ตัวอย่ำงกำรหำแอซิมัทหรือมุมทิศของดวง
ดำวใดๆ บนท้องฟ้ำ ระนำบอ้ำงอิงคือระนำบระดับของขอบฟ้ำหรือผิวน�้ำ เส้น
ตรงจำกผู้สังเกตท่ีมองไปยังดำวดวงนั้นจะถูกฉำยแนวดิ่งลงบนระนำบอ้ำงอิง 
เรียกเส้นนี้ว่ำ เวกเตอร์ฉำย เส้นตรงจำกผู้สังเกตที่ลำกไปทำงทิศเหนือในแนว
ระดับบนระนำบอ้ำงอิง เรียกว่ำ เวกเตอร์อ้ำงอิง มุมระหวำ่งเวกเตอร์อำ้งอิงกับ
เวกเตอร์ฉำย ก็คือ มุมทิศหรือแอซิมัท

B
babbitt metal โลหะแบ็บบิตต์ โลหะผสมซึ่งประกอบด้วยดีบุกหรือตะกั่วเป็น

โลหะหลัก และมีโลหะอื่นผสม ซึ่งได้แก่ พลวง ทองแดง และโลหะอ่ืนๆ ใช้
ส�ำหรับท�ำรองลื่น

backhoe แบ็กโฮ รถขุดขนำดใหญ่แบบขุดเข้ำหำตัวหรือกำรขุดแบบจอบซึ่ง 
เดิมมักเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ดำ้นหลังของรถแทกเตอร์ 

backlog แบ็กล็อก หรืองานตกค้าง งำนที่เหลือค้ำงซึ่งยังไม่ได้ท�ำ หรือวัตถุที่
เหลือคำ้งซึ่งยังไม่ได้ผำ่นกระบวนกำร หรือค�ำสั่งของงำนในอนำคตที่สะสมอยู่

backsaw เลื่อยสันแข็ง เลื่อยฟันละเอียดชนิดหนึ่งมักใช้ ในกำรตัดไม้ ขอบบน
ของใบเลื่อยมีแผ่นโลหะหุ้มตลอดแนวเพื่อเสริมควำมแข็งแรง
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F

fatigue ratiofahrenheit

F
fahrenheit ฟาเรนไฮต์ ชื่อองศำที่ใช้วัดอุณหภูมิเรียกว่ำ องศำฟำเรนไฮต์ (°F) 

ซึง่ก�ำหนดเป็นมำตรฐำนว่ำ จดุเยอืกแขง็ของน�ำ้บรสิทุธิเ์ป็น 32 องศำฟำเรนไฮต์ 
และจุดเดือดของน�้ำบริสุทธิ์เป็น 212 องศำฟำเรนไฮต์

fairlead ตัวเรียงเคเบิล อุปกรณ์ที่ช่วยเรียงสำยเคเบิล เพื่อให้สำยเคเบิลม้วนไป
รอบดรัมได้อย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อย 

falling ball viscometer มาตรความหนืดแบบลูกปืนตก มำตรชนิดหนึ่งที่
ใช้วัดควำมหนืดของของเหลว โดยปล่อยให้ลูกปืนทรงกลมตกลงผ่ำนของเหลว
ที่ต้องกำรจะหำควำมหนืด หรือวัดอัตรำเร็วของลูกปืนแล้วหำค่ำควำมหนืด บำง
ครั้งเรียกว่ำ falling sphere viscometer 

fathom ฟาทอม มำตรำวัดควำมลึกทำงทะเล บำงครั้งก็ใช้วัดระยะทำงแนวรำบ
ด้วย 1 ฟำทอม เท่ำกับ 6 ฟุต หรือ 1.83 เมตร

fatigue ความล้า กำรเปลี่ยนโครงสร้ำงอย่ำงถำวรที่เกิดข้ึนในวัสดุที่ต้องรับ
ควำมเค้นที่แปรเปลี่ยนเป็นวัฏจักร โดยทั่วไปควำมเสียหำยเนื่องจำกควำมล้ำ
สำมำรถเกิดขึ้นที่ระดับควำมเค้นต�่ำกว่ำขีดจ�ำกัดยืดหยุ่น (elastic limit)

fatigue life อายุความล้า จ�ำนวนวัฏจักรของกำรแปรเปลี่ยนควำมเค้นที่ก�ำหนด 
ซ่ึงวสัดสุำมำรถทนทำนได้ก่อนเกดิควำมเสยีหำย อำยคุวำมล้ำจะขึน้อยูก่บัขนำด
ของควำมเค้นที่แปรเปลี่ยนเป็นวัฏจักร รูปทรงของชิ้นงำนทดสอบ และสภำวะ
ของกำรทดสอบ 

fatigue limit ขีดจ�ากัดความล้า ควำมเค้นขึ้นลงสูงสุดที่วัสดุสำมำรถทนทำนได้
ส�ำหรับควำมเค้นที่มีจ�ำนวนวัฏจักรไม่จ�ำกัด บำงครั้งเรียกว่ำ ขีดจ�ำกัดควำม
ทนทำน (endurance limit) 

fatigue ratio อัตราส่วนความล้า อัตรำส่วนของควำมทนล้ำหรือขีดจ�ำกัดควำม
ล้ำต่อควำมทนแรงดึง โดยค่ำอัตรำส่วนควำมล้ำนี้อำจใช้ส�ำหรับประเมินสมบัต ิ
ในด้ำนควำมล้ำของวัสดุหลำยชนิด โดยใช้ข้อมูลที่ได้จำกกำรทดสอบ บำงครั้ง
เรียกว่ำ อัตรำส่วนควำมทนทำน (endurance ratio)
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half -lifegrouser

grouser สันแผ่นตีนตะขาบ สันในแนวขวำงของแผ่นตีนตะขำบ ซึ่งจะช่วย 
ให้แผ่นตีนตะขำบยึดเกำะพื้นดินได้ดีขึ้น 

grout น�้าปูน สำรผสมที่ใช้ ในกำรอุดรูหรือเชื่อมต่อก้อนอิฐ ซ่ึงประกอบด้วย
ปูนซีเมนต์และน�้ำ บำงครั้งอำจผสมทรำย ขี้เลื่อย หรือสำรอื่นๆ เขำ้ไปด้วย

guide bearing แบริ่งน�า รองลื่นผิวเรียบที่ใช้เป็นแบริ่งน�ำทำงของชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลที่เคลื่อนที่ตำมแนวยำว ส่วนมำกแบริ่งชนิดนี้ไม่มีช้ินส่วนที่กลิ้ง 
อยู่ภำยใน 

guided missile ขีปนาวุธน�าวิถี ขีปนำวุธที่ติดตั้งอุปกรณ์น�ำทำงเพื่อให ้
ขีปนำวุธเคลื่อนที่สู่เป้ำหมำย เช่น ใช้ตัวรับรู้ตรวจจับควำมร้อนเป็นตัวน�ำวิถี 

guided rocket จรวดน�าวิถี ขีปนำวุธน�ำวิถีซึ่งขับเคลื่อนด้วยจรวด

gully ร่องธาร ทำงไหลของน�้ำซึ่งเกิดจำกกำรกัดเซำะของน�้ำที่ไหลผ่ำน

guy สายรั้งเสา เชือกหรือสำยเคเบิลหรือวัสดุในลักษณะเดียวกันที่ใช้รั้งเสำ 
หรือโครงสร้ำงที่สูงให้ตั้งตรงโดยกำรดึงต้ำนกับน�้ำหนักเยื้องศูนย์ของเสำ 
หรือตำ้นกับสำยรั้งเส้นอื่นเพื่อไม่ให้เสำล้ม

H
hafnium แฮฟเนียม ธำตุล�ำดับที่ 72 สัญลักษณ์ Hf เป็นโลหะที่มีลักษณะเป็น

ของแข็งสีเทำ หลอมละลำยที่ 2,150 องศำเซลเซียส ใช้ ในอุตสำหกรรมท�ำไส้
ทังสเตนส�ำหรับหลอดไฟฟ้ำ

hahnium ฮาห์เนียม ธำตุล�ำดับที่ 105 สัญลักษณ์ Ha เป็นธำตุกัมมันตรังสีที ่
นักวิทยำศำสตร์สร้ำงขึ้น และไม่มีปรำกฏในธรรมชำติ

half-life ครึ่งชีวิต ระยะเวลำที่สำรกัมมันตรังสีสลำยตัวจนเหลือครึ่งหนึ่งของ
ปริมำณเดมิ ระยะครึง่ชวีติจะเป็นสมบตัทิีแ่สดงลกัษณะของไอโซโทปกมัมนัตรงัสี
แต่ละตัว ซึ่งจะมีตั้งแต่ไม่ถึงวินำทีจนถึงหลำยพันปี เช่น C-14 มีครึ่งชีวิตเป็น 
5,730 ปี
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kineticsjunk food

junk food อาหารขยะ อำหำรที่ไม่มีคุณคำ่ทำงโภชนำกำรนัก มักเป็นอำหำรที่
ประกอบด้วยแป้งและไขมันมำกเกินไป

K
killed steel เหล็กกล้าประหาร เหล็กกล้ำที่ได้จำกกรรมวิธีก�ำจัดออกซิเจน โดย

กำรเติมธำตุที่ท�ำปฏิกิริยำกับออกซิเจนได้ง่ำย เช่น ซิลิคอน หรืออะลูมิเนียม 
เพื่อลดปริมำณออกซิเจนลงให้เหลือน้อยมำกจนไม่มีปฏิกิริยำระหว่ำงคำร์บอน 
กับออกซิเจนซึ่งมักจะเกิดขึ้นในขณะที่เหล็กก�ำลังแข็งตัว 

kilowatt-hour (kWh) กิโลวัตต์ชั่วโมง ปริมำณของพลังงำนที่ใช้ ในอัตรำ 
1,000 วัตต์เป็นเวลำ 1 ชั่วโมง และเป็นหน่วยที่ใช้ส�ำหรับคิดค่ำไฟฟ้ำ ซึ่งเรียก
กันว่ำ หน่วยหรือยูนิต นั่นคือ 1 หน่วย = 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง พลังงำน 1 kWh = 
3,600 kJ (กิโลจูล)

kinematic viscosity ความหนืดจลนศาสตร์ ควำมตำ้นทำนต่อกำรไหลของ
ของไหลภำยใต้ควำมโน้มถ่วงที่อุณหภูมิก�ำหนด (โดยทั่วไปจะวัดที่ 40 หรือ 100 
องศำเซลเซียส) 

kinematics จลนศาสตร์ สำขำหนึ่งของวิชำกลศำสตร์ ซึ่งศึกษำเกี่ยวกับเวลำ
และระยะทำงของกำรเคลื่อนที่ โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงมวล แรง และผลของแรง 
หรือสำขำหนึ่งของพลศำสตร์ ว่ำด้วยกำรเคลื่อนที่ของเทหวัตถุที่เป็นของแข็ง 
โดยไม่ค�ำนึงถึงแรงที่ก่อให้เกิดกำรเคลื่อนที่นั้น

kinetic energy พลังงานจลน์ พลังงำนของวัตถุที่ก�ำลังเคลื่อนที่ ถ้ำวัตถุมีมวล 
(m) เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยควำมเร็ว (v) พลังงำนจลน์ของวัตถุจะมีค่ำเท่ำกับ 
mv2/2 ถ้ำวตัถมุโีมเมนต์ควำมเฉื่อย (I) และหมนุรอบตัวเองด้วยควำมเรว็เชงิมมุ 
( ) พลังงำนจลน์ของวัตถุมีคำ่เทำ่กับ I 2/2

kinetics จลนพลศาสตร์ สำขำหนึ่งของวิชำกลศำสตร์ ซึ่งศึกษำเกี่ยวกับควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงแรงท่ีกระท�ำกับวัตถุ มวลของวัตถุ และกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ 
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หรือสำขำหนึ่งของพลศำสตร์ ว่ำด้วยกำรเคลื่อนที่ของเทหวัตถุที่เป็นของแข็ง 
และแรงที่ก่อให้เกิดกำรเคลื่อนที่นั้นด้วย

krypton คริปทอน ธำตุล�ำดับที่ 36 สัญลักษณ์ Kr เป็นก๊ำซเฉื่อย และมีปรำกฏ
เพียง 1 ใน 670,000 ส่วนในบรรยำกำศ

L
La Nina ลานีญา ปรำกฏกำรณ์ที่ผิวทะเลเย็นลงอยำ่งผิดปกติที่บริเวณตะวันตก

ของมหำสมุทรแปซิฟิกจำกเอเชียตะวันออกไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เลย
ไปถึงเอเชียใต้ ท�ำให้เกิดควำมแห้งแล้งในหลำยพื้นที่ของโลก แต่ฝนตกหนักใน
อินเดียและอินโดนีเซีย ส�ำหรับประเทศไทยจะมีฤดูหนำวที่ชื้นและยำวนำนกว่ำ
ปกตแิละมฝีนตกกระจำย จงึมีกำรติดต้ังมำตรวดัอณุหภูมขิองผวิน�ำ้ในมหำสมทุร
แปซิฟิกตลอดแนวเส้นศูนย์สูตร ถ้ำร้อนผิดปกติในเดือนกุมภำพันธ์-มีนำคม 
แสดงวำ่จะเกิดเอลนีโญ (El Nino) แต่ถ้ำเย็นกว่ำปกติแสดงว่ำจะเกิดลำนีญำ ดู 
El Nino

lacquer แลกเกอร์ สำรตกค้ำงที่เกิดจำกออกซิเดชัน และกำรเกิดพอลิเมอร ์
ของเชื้อเพลิงและสำรหล่อลื่นที่อุณหภูมิสูง ซึ่งจะคล้ำยกับวำร์นิช แต่แข็งกว่ำ 

lactometer มาตรน�า้นม ไฮโดรมิเตอร์ที่ใช้วัดค่ำควำมถ่วงจ�ำเพำะของน�้ำนม

laminated spring สปริงแผ่นอัดซ้อน สปริงแผ่นที่ประกอบด้วยแผ่นโลหะ
หลำยชั้นซ้อนกัน

lamination การแยกเป็นชั้น ควำมเสียหำยของแผ่นโลหะที่เกิดจำกกำรแยก 
เป็นชั้นๆ ขนำนกับผิวหน้ำของแผ่นโลหะ 

land treatment system ระบบบ�าบัดแบบผิวดิน ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบ
ธรรมชำตโิดยกำรกระจำยน�ำ้เสยีไปบนผวิดนิ น�ำ้เสยีส่วนหนึง่จะไหลซมึลงใต้ดนิ
ส่วนหนึ่งจะระเหยสู่บรรยำกำศ และอีกส่วนหนึ่งผ่ำนกำรคำยน�้ำของพืชบนผิว
ดินนั้น
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lubrication การหล่อลื่น กำรลดควำมเสียดทำนและกำรสึกหรอโดยกำรใส่ฟิล์ม
บำงๆ ของสำรหล่อลื่นเข้ำไประหว่ำงผิวสัมผัสที่มีกำรเคลื่อนที่ สำรหล่อลื่นอำจ
เป็นแก๊ส ของเหลว สำรกึ่งแข็ง และของแข็งก็ได้ 

lumen ลูเมน หน่วยส�ำหรับวัดปริมำณกำรส่องสวำ่ง ซึ่งปริมำณแสง 1 ลูเมนคือ 
ปริมำณแสงที่เปล่งออกมำจำกดวงไฟมำตรฐำน 1 ก�ำลังเทียน ไปตกลงบนพื้นที่ 
1 ตำรำงฟุต ของพื้นผิววัตถุที่วำงห่ำงจำกดวงไฟมำตรฐำน 1 ฟุต โดย 1 ฟุต-
เทียน (foot-candle) เท่ำกับ 1 ลูเมนต่อตำรำงฟุต แต่ 1 ลักซ์ เท่ำกับ 
1 ลูเมนต่อตำรำงเมตร ดู luminous flux 

luminous flux ฟลักซ์ส่องสว่าง หรือก�ำลังส่องสว่ำง (luminous power) คือ
ก�ำลังส่องสว่ำงที่รู้สึกได้ของแสง ซึ่งแตกตำ่งจำกฟลักซ์แผ่รังสี (radiant flux) 
ซึ่งเป็นก�ำลังทั้งหมดของรังสีที่เปล่งออกมำ หน่วยของฟลักซ์ส่องสว่ำงคือ 
ลูเมน (lumen) โดย 1 ลูเมน มีค่ำเท่ำกับ ฟลักซ์ส่องสว่ำงของแสงจำกแหล่ง
ก�ำเนิดแสง ซึ่งเปล่งควำมเข้มกำรส่องสวำ่ง (luminous intensity) ออกมำ 1 
แคนเดลำบนมุมตัน (solid angle) 1 สตีเรเดียน (sr)

luminous paint สีเรืองแสง สีซึ่งมีผงสีเรืองแสงผสมอยู่ด้วย และจะเรืองแสง
เมื่อกระทบกับแสงสวำ่ง 

lunar spacecraft ยานอวกาศสู่ดวงจันทร์ ยำนอวกำศที่ได้รับกำรออกแบบ 
มำเพื่อกำรเดินทำงไปยังดวงจันทร์ 

lutetium ลูทีเทียม ธำตุล�ำดับที่ 71 สัญลักษณ์คือ Lu เป็นโลหะที่มีลักษณะเป็น
ของแข็ง เนื้ออ่อน และหลอมละลำยที่ 1,652 องศำเซลเซียส

lux ลักซ์ เป็นหน่วยควำมส่องสว่ำงในหน่วยเอสไอย่อว่ำ lx โดยกำรวัดฟลักซ์ส่อง
สว่ำงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ นั่นคือ 1 ลักซ์ เท่ำกับ 1 ลูเมนต่อตำรำงเมตร หรือ
เขียนดังนี้ 1 lx = 1 lm/m2 = 1 cd.sr.m-2 เมื่อ cd = candela; sr = stera-
dian (หน่วยของมุมตัน)

lysimeter ไลซิมเิตอร์ อปุกรณ์วดัที่ใช้ ในกำรค�ำนวณหำปรมิำณจรงิทีเ่กดิจำกกำร
คำยระเหยน�้ำ (evapotranspiration) ของพืชโดยกำรบันทึกปริมำณหยำดน�้ำฟำ้ 
(precipitation) บนพื้นที่นั้น และปริมำณน�้ำที่ซึมผ่ำนดิน
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Mach number เลขมัค หรือจ�านวนมัค อัตรำส่วนระหวำ่งควำมเร็วของวัตถุ

กับควำมเร็วของเสียงถำ้วัตถุมีควำมเร็วเหนือเสียงจะมีเลขมัคมำกกว่ำ 1

machinability ความสามารถกลึงแต่งได้ ควำมสำมำรถของโลหะในกำร 
กลึงแต่งหรือควำมยำกง่ำยในกำรกลึงแต่งโลหะ ซึ่งวัดได้โดยกำรเปรียบเทียบ
กับค่ำมำตรฐำนที่ก�ำหนด ซึ่งอยู ่ในรูปของดัชนีควำมสำมำรถกลึงแต่งได้ 
(machinability index) ค่ำดัชนีจะเป็นตัวบอกถึงควำมยำกง่ำยในกำรกลึงแต่ง
โลหะนั้น

Machmeter มัคมิเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้วัดและแสดงอัตรำเร็วซึ่งสัมพัทธ์กับ 
อัตรำเร็วของเสียง โดยแสดงเป็นเลขมัค (Mach number) 

magnesium แมกนีเซียม ธำตุล�ำดับที่ 12 สัญลักษณ์คือ Mg เป็นโลหะที่มี
ลักษณะเป็นของแข็งสีเงิน และหลอมละลำยที่ 650 องศำเซลเซียส 
เมื่อจุดให้ติดไฟในอำกำศจะได้เปลวสีขำว สว่ำงจัดใช้ประโยชน์ในกำรถ่ำยรูป 
หรือท�ำระเบิดเพลิง สำมำรถน�ำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะผสมชนิด 
น�้ำหนักเบำ

magnetic brake เบรกแม่เหล็ก เบรกควำมเสียดทำนชนิดหนึ่งที่ใช้กำร 
ควบคุมกำรท�ำงำนโดยแม่เหล็กไฟฟำ้ 

magnetic fluid ของไหลแม่เหล็ก ของผสมระหว่ำงผงเหล็กกับน�้ำมันหล่อลื่น
หรือของเหลวอื่นๆ ท�ำให้ควำมหนืดของน�้ำมันหรือของเหลวนั้นเพิ่มขึ้นทันที 
อย่ำงมำกภำยใต้สนำมแม่เหล็กควำมเข้มสูง 

magnetic seperator เคร่ืองแยกด้วยแม่เหล็ก เครื่องส�ำหรับแยกวัสดุ 
ที่สำมำรถดูดได้ด้วยอ�ำนำจแม่เหล็กออกจำกวัสดุอื่นโดยใช้สนำมแม่เหล็ก เช่น 
กำรแยกชิ้นเหล็กออกจำกวัสดุอื่นที่ไม่ใช่สำรแม่เหล็ก 

magnetite แมกนีไทต์ แร่เหล็กสีด�ำซึ่งเป็นออกไซด์ของเหล็ก มีสูตรเป็น Fe3O4 
และมีสภำพเป็นแม่เหล็ก 
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magnetometer มาตรสนามแม่เหล็ก อุปกรณ์ส�ำหรับวัดควำมเข้มของสนำม
แม่เหล็ก และบำงครั้งสำมำรถใช้วัดทิศทำงของสนำมแม่เหล็กได้ด้วย เช่น 
สนำมแม่เหล็กของโลก 

malleability สภาพเหนียว สมบัติที่ก�ำหนดควำมง่ำยในกำรแปรรูปโลหะ เมื่อ
โลหะนั้นถูกรีดหรือถูกทุบโดยโลหะที่เหนียวสำมำรถทุบหรือรีดให้เป็นแผ่นบำง 
ได้ง่ำยกว่ำโลหะที่เหนียวน้อยกว่ำ 

malleableizing การอบเหนียว กรรมวิธีกำรอบเหนียวเหล็กหล่อสีขำว เพื่อให้
คำร์บอนที่ผสมอยู่ทั้งหมดหรือบำงส่วนเปลี่ยนไปเป็นแกรไฟต์หรือคำร์บอน 
อิสระ หรือในบำงครั้งคำร์บอนบำงส่วนถูกขจัดออกไปจำกเนื้อเหล็ก 

man-hour คน-ชั่วโมง หน่วยแทนแรงงำนของคน 1 คนซึ่งท�ำงำน 1 ชั่วโมง

manganese แมงกานีส ธำตุล�ำดับที่ 25 สัญลักษณ์คือ Mn เป็นโลหะที่ม ี
ลักษณะเป็นของแข็งสีเงินแต่เปรำะ และหลอมละลำยที่ 1,245 องศำเซลเซียส 
สำมำรถน�ำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะผสม 

manganese bronze แมงกานีสบรอนซ์ โลหะผสมประเภททองเหลืองหรือ
บรอนซ์ ที่ประกอบด้วยทองแดงและสังกะสีเป็นสัดส่วนประมำณ 59 และ 39 
เปอร์เซ็นต์ตำมล�ำดับ นอกนั้นเป็นเหล็ก ดีบุก และแมงกำนีส อย่ำงไรก็ตำม 
อัตรำส่วนผสมอำจแปรเปลี่ยนไปตำมควำมเหมำะสมส�ำหรับกำรน�ำไปใช้งำน

manual reset switch สวิตช์ตั้งใหม่ด้วยมือ สวิตช์ในตัวควบคุมที่สำมำรถตั้ง
ใหม่ด้วยมือ 

marine engineering วิศวกรรมเรือเดินสมุทร กำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง 
กำรติดตั้ง กำรใช้งำน และกำรบ�ำรุงรักษำแหล่งก�ำลังหลัก ตลอดจนเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับกำรเดินเรือสมุทร 

marsh ที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ซึ่งมีน�้ำท่วมเป็นระยะๆ อยู่ใกล้แม่น�้ำหรือบึง และ 
มักไม่มีต้นไม้ ใหญ่ แต่จะมีหญ้ำและพืชล้มลุกเป็นส่วนใหญ่

martempering มาร์เทมเพอริง กรรมวิธีกำรชุบแข็งเหล็กทั้งชิ้นโดยกำรเผำจน
เป็นออสเทไนต์ แล้วชุบลงในน�้ำเกลือ หรือโลหะที่มีอุณหภูมิสูงกว่ำอุณหภูมิที่
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เกิดมำร์เทนไซต์เล็กน้อย เมื่ออุณหภูมิเท่ำกันทั้งก้อน จึงเอำออกไปปล่อยให้ 
เย็นลงในอำกำศที่อุณหภูมิห้อง และจะเกิดมำร์เทนไซต์พร้อมกันทั้งก้อน 

martensite มาร์เทนไซต์ โครงสรำ้งของเหล็กที่เกิดขึ้นโดยกำรเผำอบเหล็กจน
โครงสรำ้งเปลี่ยนไปเป็นออสเทนไนต์ทั้งหมด แล้วท�ำให้เย็นลงอย่ำงรวดเร็ว จะ
ได้โครงสร้ำงเป็นแบบบอดเีซน็เตอร์เตตระโกนอล (bodycentered tetragonal) 
และมีสมบัติเป็นแม่เหล็ก

mass มวล เนื้อของเทหวัตถุที่รวมกันอยู่ในเทหวัตถุนั้น ในระบบเอสไอ มวลม ี
หน่วยเป็นกิโลกรัม (kg) 

mass communication การสื่อสารมวลชน กำรติดต่อสื่อสำรสู่มหำชนโดย
อำศัยเครื่องมือหรือสื่อกลำงต่ำงๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

mass media ส่ือมวลชน สื่อกลำงที่น�ำข่ำวและควำมรู ้ไปสู ่มหำชน เช่น 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือภำพยนตร์ ฯลฯ

mass transportation การขนส่งมวลชน ระบบกำรขนส่งผู้ โดยสำรครั้งละ
มำกๆ

material handling การเคลื่อนย้ายวัสดุ กำรเคลื่อนย้ำยวัสดุอำจใช้แรงคน 
หรือใช้อุปกรณ์ทุ่นแรง เช่น รถเข็น รอก สำยพำนล�ำเลียง ลิฟต์ และรถยก

materials science วิทยาศาสตร์วัสดุ กำรศึกษำเกี่ยวกับธรรมชำติ พฤติกรรม 
และกำรใช้วัสดุกับงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

mean sea level ระดบัทะเลปานกลาง ค่ำเฉลีย่ของระดับน�ำ้ทะเลที่ได้จำกกำร
ตรวจระดับน�้ำทะเลขึ้นลงท่ีชำยฝั่งทะเลเปิดที่ใดที่หนึ่ง โดยบันทึกข้อมูลติดต่อ 
กันมำเป็นเวลำนำน แล้วน�ำค่ำมำเฉลี่ยเป็นค่ำของระดับทะเลปำนกลำง

mechanical seal ตัวกนัรัว่เชงิกล อปุกรณ์ที่ใช้ป้องกนักำรร่ัวของของเหลวออก
สู่ด้ำนนอก หรือป้องกันกำรรั่วของอำกำศเขำ้สู่ด้ำนในของเรือนสูบตรงบริเวณที่
เพลำผ่ำนเข้ำไปในเรือนสูบ กำรป้องกันท�ำได้โดยกำรใช้สปริงกดบนแหวนหมุน
ให้แนบเข้ำกับแหวนตรึง นอกจำกตัวกันร่ัวเชิงกลนิยมใช้กับเคร่ืองสูบแล้ว ยัง
ใช้กับเครื่องจักรอื่นในลักษณะที่คล้ำยกัน
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mechanical working การแปรรูปทางกล กำรเปลี่ยนรูปเชิงพลำสติกหรือ 
กำรเปลีย่นรปูถำวร หรอืกำรเปลีย่นแปลงทำงกำยภำพอื่นๆ เมื่อโลหะถกูแปรรปู
โดยกำรรีด กำรทุบขึ้นรูป หรือกำรดึง 

medium carbon steel เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง เหล็กกล้ำคำร์บอน 
ท่ีมีคำร์บอนผสมอยู ่ประมำณ 0.30 –0.59 เปอร์เซ็นต์ เป็นเหล็กกล้ำที่มี 
ควำมแข็งสูงกวำ่เหล็กกล้ำคำร์บอนต�่ำ และสำมำรถชุบแข็งได้ 

medium wave คลื่นปานกลาง คลื่นวทิยทุีม่คีวำมยำวคลื่นระหว่ำง 100 –1,000 
เมตร (ควำมถี่ระหว่ำง 300–3,000 กิโลเฮิรตซ์)

melting point จุดหลอมเหลว อุณหภูมิที่โลหะบริสุทธิ์หรือสำรประกอบ 
เปลี่ยนจำกสถำนะของแข็งเป็นของเหลว หรืออุณหภูมิที่สถำนะของเหลวและ 
ของแข็งอยู่ในสภำวะสมดุล 

mendelevium เมนเดลีเวียม ธำตุล�ำดับที่ 101 สัญลักษณ์คือ Md เป็นธำตุ
กัมมันตรังสีที่นักวิทยำศำสตร์สรำ้งขึ้น และไม่ปรำกฏในธรรมชำติ

mercury ปรอท ธำตลุ�ำดับที ่80 สญัลกัษณ์คอื Hg เป็นโลหะ ลกัษณะเป็นของเหลว
สีเงิน แข็งตัวที่ -38.36 องศำเซลเซียส เดือดที่ 375 องศำเซลเซียส ใช้ 
ท�ำเทอร์โมมิเตอร์ บำรอมิเตอร์ โลหะผสมซึ่งเรียกว่ำอะมัลกัม (amalgam) ใช้ 
ในงำนทันตกรรมและท�ำเครื่องมือวิทยำศำสตร์อื่นๆ สำรประกอบของปรอท 
เป็นพิษ แต่บำงอยำ่งใช้ท�ำยำได้

metal spraying การพ่นโลหะ กระบวนกำรเคลือบผิวชิ้นงำนด้วยโลหะ โดย 
กำรหลอมโลหะด้วยเปลวไฟหรือไฟฟ้ำ แล้วพ่นโลหะหลอมเหลวด้วยแก๊ส 
ควำมดันสูงให้ไปเกำะติดบนผิวชิ้นงำน

meteor shower ฝนดาวตก ดำวตกที่มีปริมำณมำกกวำ่หรือถี่กว่ำดำวตกปกติ 
เกิดจำกโลกโคจรผ่ำนเข้ำไปในแนวเส้นทำงที่ดำวหำงเคยผ่ำนมำก่อน แล้วโลก
ดูดเศษซำกก้อนหินและฝุ่นผงที่ดำวหำงทิ้งไว้เข้ำมำในชั้นบรรยำกำศของโลก

meteorograph เครื่องวัดอุตุนิยม อุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับวัดและบรรทึกข้อมูล 
ตำ่งๆ เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยำ เช่น ควำมดันบรรยำกำศ อุณหภูมิ และควำมชื้น



142

M

micrometermeteorology

meteorology อุตุนิยมวิทยา วิชำที่ว่ำด้วยกำรศึกษำเกี่ยวกับบรรยำกำศและ
ปรำกฏกำรณ์ทั้งหลำยในบรรยำกำศ รวมทั้งลมฟ้ำอำกำศ 

meter เมตร หน่วยวัดควำมยำวของระบบเอสไอ ซึ่งมีคำ่เท่ำกับ 100 เซนติเมตร 
(cm)

methane มเีทน สำรประกอบอนิทรย์ีชนดิหนึง่ มลีกัษณะเป็นก๊ำซ ไม่มสี ีไม่มกีลิน่ 
และไวไฟ มีสูตร CH4 จะมีปรำกฏในที่ซึ่งมีสำรอินทรีย์ผุพังเน่ำเปื่อย หรือ 
ในบ่อถ่ำนหิน และในก๊ำซธรรมชำติ ใช้เป็นเชื้อเพลิง และใช้ ในอุตสำหกรรม 
สังเครำะห์โปรตีน

methanol เมทานอล แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีสูตร CH3OH บำงครั้งเรียกว่ำ 
methyl alcohol (เมทิลแอลกอฮอล์) ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีขีดเดือด 
64.6 องศำเซลเซยีส สำมำรถจดุตดิไฟ และเป็นพษิ เมื่อด่ืมเข้ำไปจะท�ำให้ตำบอด
ได้ สำมำรถใช้เป็นตัวท�ำละลำย หรือเป็นเชื้อเพลิง และใช้สังเครำะห์สำรเคมี
บำงอย่ำง

metric เมตริก ระบบกำรใช้หน่วยส�ำหรับวัดปริมำณต่ำงๆ โดยใช้กรัมเป็นหน่วย
ของมวล และใช้เซนติเมตรเป็นหน่วยของระยะห่ำง ส่วนเวลำใช้วินำที

metric ton เมตริกตัน ดู ton

microfilm ไมโครฟิล์ม ฟิล์มถ่ำยรูปขนำดเล็กมำก ใช้ส�ำหรับถ่ำยภำพสิ่งต่ำงๆ 
ให้มีขนำดย่อส่วนลงมำกๆ เพื่อสะดวกต่อกำรเก็บรักษำไว้ และสำมำรถน�ำ 
มำฉำยเป็นภำพนิ่งขนำดขยำยบนจอได้

microgram ไมโครกรัม หน่วยของมวล ซึ่ง 1 ไมโครกรัมมีคำ่เท่ำกับ 1 ในลำ้น
ส่วนของ 1 กรัมมีสัญลักษณ์คือ g นั่นคือ 1 g = 10-6 g

microlitre ไมโครลิตร หน่วยของปริมำตร ซึ่ง 1 ไมโครลิตร มีคำ่เทำ่กับ 1 ใน
ล้ำนส่วนของ 1 ลิตร

micrometer ไมโครมิเตอร์ อุปกรณ์วัดละเอียดส�ำหรับกำรผลิตที่ใช้ควำม 
ละเอียดสูง มีทั้งแบบวัดภำยนอก วัดภำยใน และวัดควำมลึก บำงครั้งเรียกว่ำ 
micrometer  gage หรือ micrometer caliper
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miragemicrometre

micrometre ไมโครเมตร ดู micron

micron ไมครอน หน่วยวัดควำมยำว ซึ่ง 1 ไมครอนเท่ำกับ 1 ในล้ำนของ 1 เมตร 
หรือเทำ่กับ 104 อังสตอม สัญลักษณ์คือ m บำงครั้งเรียกว่ำ ไมโครเมตร

micron rating อัตราไมครอน กำรวัดที่ใช้กับตัวกรองหรือไส้กรอง เพื่อแสดง
ขนำดของอนุภำคที่แขวนลอยอยู่ในของเหลว อนุภำคที่มีขนำดใหญ่กว่ำอัตรำ
ไมครอนที่ระบุจะถูกเอำออกไป 

microphone ไมโครโฟน อุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับขยำยเสียงให้ดังขึ้น หรือใช้ส�ำหรับ
เปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ เช่น ในกำรส่งวิทยุ และโทรศัพท ์
ซึ่งมักเรียกสั้นๆ วำ่ ไมค์

microscope กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ส�ำหรับกำรดูสิ่งที่มีขนำดเล็กให้เห็นเป็น
ขนำดใหญ่

microwave ไมโครเวฟ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำที่มีควำมยำวคลื่นสั้นมำก ระหว่ำง 
1-1,000 มิลลิเมตร

mild steel เหล็กกล้าละมุน เหล็กกล้ำคำร์บอนซึ่งมีคำร์บอนผสมอยู่ประมำณ 
0.16 - 0.29 เปอร์เซ็นต์

mile ไมล์ หน่วยวัดระบบของอังกฤษและสหรัฐอเมริกำ เรียกเต็มว่ำ statute mile 
1 ไมล์ เท่ำกับ 1,760 หลำ หรือ 5,280 ฟุต หรือประมำณ 1.609 กิโลเมตร และ 
1 ไมล์ทะเล (nautical mile) เทำ่กับ 1.852 กิโลเมตร

mineral oils น�้ามันแร่ น�้ำมันหล่อลื่นพื้นฐำนที่ได้มำจำกกระบวนกำรผลิต 
จำกน�้ำมันดิบ (crude oil) 

mineral resources ทรัพยากรธรณี ทรัพยำกรที่อยู่ใต้แผ่นดิน เช่น แร่ธำตุ 
และน�้ำมัน

mirage ภาพลวงตา ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดจำกกำรสะท้อนภำพของวัตถุที่อยู่ไกล 
โดยชั้นบรรยำกำศ
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moisture trapmixed flow pump

mixed flow pump เครื่องสูบแบบไหลผสม เครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงซ่ึง
ของเหลวไหลออกจำกใบพัดในแนวผสม ระหว่ำงแนวรัศมีกับแนวแกนของ 
เพลำเครื่องสูบ

mixed lubrication การหล่อลื่นผสม กำรหล่อลื่นโดยฟิล์มของสำรหล่อลื่นไม่
สำมำรถแยกผวิสมัผสัได้อย่ำงสมบรูณ์ ส่วนยอดของควำมขรขุระของผวิทัง้สอง
ยงัสมัผสักนั ท�ำให้ภำระกระจำยไปทีย่อดควำมขรขุระทีส่มัผสักนัและทีฟิ่ล์มของ
สำรหล่อลื่น บำงครั้งเรียกว่ำ กำรหล่อลื่นบำงส่วน (partial lubrication) 

mixture สารผสม สสำรที่เกิดจำกกำรน�ำสำรบริสุทธิ์มำรวมกันอย่ำงง่ำยๆ สมบัติ
ของสำรผสมขึน้อยูก่บัสมบตัขิององค์ประกอบ สำรผสมสำมำรถแยกจำกกนัโดย
งำ่ยด้วยวิธีทำงกำยภำพ เช่น รูปร่ำง ขนำด ลักษณะสี ฯลฯ

modulus of elasticity มอดุลัสของความยืดหยุ่น คำ่ที่แสดงแนวโน้มของ
วัสดุในกำรเปล่ียนรูปอย่ำงยืดหยุ่นเมื่อถูกแรงกระท�ำ ค่ำนี้หำได้จำกควำมชัน 
ของเส้นกรำฟในแผนภำพที่พล็อตระหว่ำงควำมเค้นกับควำมเครียดในช่วงกำร
เปลี่ยนรูปยืดหยุ่น ซึ่งก็คืออัตรำส่วนระหว่ำงควำมเค้นดึง (tensile stress) กับ
ควำมเครียดดึง (tensile strain) ที่เกิดขึ้นเนื่องจำกแรงดึง ซึ่งกระท�ำตำมแนว
แกนของวัสดุนั้น บำงครั้งเรียกว่ำ มอดุลัสยืดหยุ่น  (elastic modulus) หรือ 
มอดุลัสของยัง (Young’s modulus)

modulus of rigidity มอดุลัสของความแข็งเกร็ง คำ่ที่แสดงแนวโน้มของ
วัสดุในกำรเปลี่ยนรูปเมื่อถูกกระท�ำด้วยแรงเฉือน ค่ำนี้หำได้จำกอัตรำส่วน
ระหว่ำงควำมเค้นเฉือน (shear stress) กับควำมเครียดเฉือน (shear strain) 
ในช่วงที่ไม่เกินขีดจ�ำกัดสัดส่วน (proportional limit) บำงครั้งเรียกวำ่ shear 
modulus หรือมอดุลัสเฉือน 

moisture separator เครื่องแยกความชื้น อุปกรณ์ที่แยกส่ิงควบแน่นออก 
จำกลมที่ไหลผำ่น

moisture trap เครื่องดักความชื้น อุปกรณ์ที่ท�ำหน้ำท่ีเก็บรวบรวมของเหลว
และระบำยของเหลวนั้นออกจำกระบบลม
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municipal sewagemolecule

molecule โมเลกุล ส่วนที่เล็กที่สุดของสำรซึ่งสำมำรถด�ำรงอยู่ได้ตำมล�ำพัง และ
ยังคงรักษำสมบัติต่ำงๆ ของสำรนั้นไว้ได้ด้วย โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของ
ธำตุ ซึ่งอำจเป็นธำตุเดียวหรือมำกกว่ำ

molybdenum โมลิบดีนัม ธำตุล�ำดับที่ 42 สัญลักษณ์คือ Mo เป็นโลหะที่มี
ลักษณะเป็นของแข็งสีขำว และหลอมละลำยที่ 2,610 องศำเซลเซียส น�ำไป
ผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะผสม และใช้ท�ำเหล็กกล้ำ

molybdenum disulphide โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ สำรหล่อลื่นที่เป็นของแข็ง 
ซ่ึงเป็นสำรประกอบของโมลิบดีนัมและซัลเฟอร์ มีโครงสร้ำงผลึกเป็นแผ่นบำง 
และกำรยึดระหว่ำงแผ่นไม่แข็งแรง ท�ำให้แผ่นบำงสำมำรถเลื่อนไถลสัมผัสกัน
ได้ จึงน�ำมำใช้ช่วยลดควำมเสียดทำนและกำรสึกหรอ 

momentum โมเมนตัม ปริมำณที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุมีกำรเคลื่อนที่ โมเมนตัม
เชิงเส้นคือ ผลคูณระหว่ำงมวลของวัตถุ (m) กับควำมเร็วของวัตถุ (v) ส�ำหรับ
โมเมนตมัเชงิมมุคอื ผลคณูระหว่ำงโมเมนต์ควำมเฉื่อยของวตัถ ุ(I) กบัควำมเรว็
เชิงมุมของวัตถุ ( ) โมเมนตัมเป็นปริมำณเวกเตอร์ คือมีทั้งขนำดและทิศทำง

motor vehicle ยานยนต์ ยำนยนต์หรือรถยนต์ที่ไม่ได้วิ่งบนรำง โดยทั่วไปมัก 
เป็นล้อยำง 

multiple–screw pump เครื่องสูบแบบหลายสกรู เครื่องสูบแบบโรทำรีที่ใช้
สกรูหลำยอันขบกัน โดยของเหลวจะถูกพำไประหว่ำงเกลียวของสกรูในขณะที่
สกรูหมุน ท�ำให้ของเหลวเคลื่อนที่จำกทำงเข้ำไปสู่ทำงออก เครื่องสูบแบบ 
หลำยสกรูมักใช้สกรู 2 หรือ 3 อัน

multistage axial compressor เครื่องอัดแนวแกนแบบหลายชั้น เครื่อง
อัดแนวแกนที่มีใบพัด 2 อันหรือมำกกว่ำ ใบพัดท�ำงำนแบบอนุกรมบนเพลำ
เดียวกัน และอยู่ในเรือนเครื่องอัดเดียวกัน

municipal sewage น�้าเสียชุมชน น�้ำเสียจำกชุมชนซึ่งอำจประกอบด้วย 
น�้ำเสียจำกบำ้นพักอำศัย อำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ และโรงงำนอุตสำหกรรม
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neckingmusic wire

music wire ลวดดนตรี ลวดผิวมันที่ได้จำกกำรดึงแบบเย็น ซึ่งมีควำมทนแรงดึง
และควำมทนแรงบิดสูงกว่ำวัสดุอื่น เนื่องจำกมีปริมำณคำร์บอนในเหล็กสูง 
และผ่ำนกรรมวธิทีำงควำมร้อนเฉพำะ ตลอดจนกำรดงึผ่ำนแม่พมิพ์หลำยๆ ครัง้
อย่ำงต่อเนื่อง มักใช้ท�ำสปริง

N
nanoscale สเกลนาโน ขนำดที่เล็กมำกในระดับนำโน ซึ่งมีกำรค้นพบแรงชนิด

ใหม่ๆ ปรำกฏกำรณ์ใหม่ๆ และควำมเป็นไปในรปูแบบใหม่ๆ เช่น สมบตัทิำงไฟฟ้ำ 
สมบัติทำงแม่เหล็ก สมบัติเชิงแสง สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงเคมี เหล่ำนี้จะแตก
ต่ำงไปจำกวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนำดใหญ่กว่ำ

nanotechnology นาโนเทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีในระดับ
อะตอม โมเลกุล หรือโมเลกุลมหภำค (macromolecule) ที่มีขนำดเล็กในช่วง 
1-100 นำโนเมตร (nm) หรือหมำยถึงกำรสร้ำงและกำรใช้ประโยชน์จำก
โครงสร้ำง อุปกรณ์ หรือระบบต่ำงๆ ที่มีสมบัติและหน้ำที่ใหม่ๆ อันเนื่องมำจำก
ควำมเล็กในสเกลนำโน (nanoscale) ของสิ่งนั้นๆ หรือหมำยถึงควำมสำมำรถ
ในกำรควบคุมและกำรจัดกำรได้อยำ่งถูกต้องและแม่นย�ำในระดับอะตอม

natural resources ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยำกรที่เกิดขึ้นเองหรือมีอยู่ตำม
ธรรมชำติ

nature gas แก๊สธรรมชาติ แก๊สไฮโดรคำร์บอนที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ จำก
ซำกสิ่งมีชีวิตในอดีต ส่วนมำกเป็นมีเทน อีเทน โพรเพน และบิวเทน

nautical mile ไมล์ทะเล ควำมยำวส่วนหนึ่งของเส้นรอบวงของโลกที่พอด ี
กับมุม 1 ลิปดำ โดยมีควำมยำวประมำณ 1.852 กิโลเมตร

navigation dam เขื่อนเดินเรือ เขื่อนที่ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อยกระดับน�้ำ 
ให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มควำมลึกของน�้ำส�ำหรับกำรเดินเรือ 

necking ส่วนคอด กำรลดลงของพื้นที่หน้ำตัดเฉพำะแห่งของชิ้นงำนทดสอบ 
ภำยใต้แรงดงึ พืน้ทีห่น้ำตดัตรงส่วนคอดใช้ในกำรค�ำนวณหำควำมเค้นทีแ่ท้จรงิ 
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เพิ่มขึ้นและไปชนนิวเคลียสของอะตอมอื่นๆ ของยูเรเนียมต่อไป และจะได้ 
ควำมร้อนเกิดขึ้นจำกปฏิกิริยำดังกล่ำว เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยทั่วไป
ประกอบด้วย เชื้อเพลิง (ยูเรเนียม 235 หรือ 238 หรือพลูโทเนียม 239) ตัว
ควบคมุควำมเรว็และจ�ำนวนนวิตรอน เคร่ืองก�ำบงัแท่งควบคมุ และสำรหล่อเยน็ 

nuclear transmutation การแปลงกลายนิวเคลียร์ ดู transmutation

nucleon นิวคลีออน หมำยถึงโปรตอนหรือนิวตรอน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ
นิวเคลียส

nucleonics นิวคลีออนิกส์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์และ 
กำรท�ำงำน รวมถึงเทคนิคกำรประกอบสำรกัมมันตรังสีอย่ำงปลอดภัย โดยให ้
อยู่ในรูปที่สำมำรถผลิตพลังงำน และกำรถ่ำยโอนพลังงำนควำมร้อนไปยัง 
หม้อน�้ำและกังหันไอน�้ำส�ำหรับกำรผลิตกระแสไฟฟำ้ และกำรติดตั้งหน่วยต่ำงๆ 
ทั้งหมดในโครงสร้ำง ซึ่งจะปลอดภัยทั้งในกำรใช้งำนตำมปกติและในกรณีที่มี
ปัญหำต่ำงๆ เกิดขึ้น 

nucleus นิวเคลียส ส่วนใจกลำงอะตอมของธำตุทุกชนิด ประกอบด้วยโปรตอน
และนวิตรอน (ส�ำหรบัอะตอมของไฮโดรเจนธรรมดำ นวิเคลยีสจะมเีพยีงโปรตอน
เท่ำนั้น) หรือหมำยถึงส่วนที่ส�ำคัญยิ่งของเซลล์ มีลักษณะเหนียวข้นเป็นก้อน 
และประกอบด้วยส่วนย่อยๆ อีกหลำยชนิด

O
oddleg caliper แคลิเปอร์ขาคี่ แคลิเปอร์ชนิดหนึ่งที่มีขำข้ำงหนึ่งเป็นปลำย

แหลมตรง ส่วนขำอีกข้ำงหนึ่งเป็นปลำยแหลมแต่งอเข้ำด้ำนใน ใช้ส�ำหรับขีด
แนวเส้นหรือวัดระยะห่ำงบนผิวหน้ำชิ้นงำนโดยเทียบกับขอบอีกข้ำงหนึ่งของ 
ชิ้นงำน ดู caliper เพิ่มเติม

odograph ออโดกราฟ อปุกรณ์วดัทีต่ดิตัง้บนรถยนต์เพื่อเขยีนเส้นทำงและระยะ
ทำงกำรเคลื่อนที่ของรถยนต์ลงบนแผนที่ 
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R

radio frequency (RF) radar

R
radar เรดาร์ ระบบกำรตรวจหำวัตถุในระยะไกลและต�ำแหน่งของวัตถุนั้นโดย 

ใช้คลื่นวิทยุ เช่น กำรตรวจหำเครื่องบินและจรวด

radial flow pump เครื่องสูบแบบไหลแนวรัศมี เครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงซึ่ง
มีทิศทำงกำรไหลของของเหลวออกจำกใบพัดในแนวรัศมีหรือในแนวตั้งฉำก 
กับแกนเพลำของเครื่องสูบ

radiation การแผ่รังสี กำรถ่ำยโอนพลังงำนควำมร้อนในลักษณะเป็นคลื่น 
แม่เหล็กไฟฟ้ำซึ่งเคล่ือนที่ด้วยควำมเร็วเท่ำกับควำมเร็วของแสง เมื่อเทหวัตถุ
ใดดูดกลืนคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำไว้บำงส่วน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำนั้นจะแปรสภำพ 
ไปเป็นพลังงำนควำมร้อน และเป็นผลให้เทหวัตถุนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่ำเดิม

radio frequency (RF) ความถีว่ทิย ุ(อาร์เอฟ) ควำมถีข่องคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้ำ
ที่ใช้ ในกำรส่งวิทยุและโทรทัศน์ สเปกตรัมของคลื่นวิทยุแบ่งโดยช่วงควำมถี่ 
วิทยุได้ดังนี้

ชื่อ ความถี่

ควำมถี่ต�่ำสุดยอด (TLE) (tremendously low frequency) < 3 Hz

ควำมถี่ต�่ำสุด (ELF) (extremely low frequency)  3-30 Hz

ควำมถี่ต�่ำยิ่งยวด (SLF) (super low frequency) 30-300 Hz

ควำมถี่ต�่ำยิ่ง (ULF) (ultra low frequency) 300-3,000 Hz

ควำมถี่ต�่ำมำก (VLF) (very low frequency) 3-30 kHz

ควำมถี่ต�่ำ (LF) (low frequency) 30-300 kHz

ควำมถี่ปำนกลำง (MF) (medium frequency) 300-3,000 kHz

ควำมถี่สูง (HF) (high frequency) 3-30 MHz

ควำมถี่สูงมำก (VHF) (very high frequency)  30-300 MHz

ควำมถี่สูงยิ่ง (UHF) (ultra high frequency) 300-3,000 MHz
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S

samariumrutherfordium

rutherfordium รัทเทอร์ฟอร์เดียม ธำตุล�ำดับที่ 104 สัญลักษณ์ Rf เป็นธำตุ
กัมมันตรังสีที่นักวิทยำศำสตร์สรำ้งขึ้น และไม่ปรำกฏในธรรมชำติ

S
saccharimeter มาตรน�า้ตาล อุปกรณ์ส�ำหรับวัดปริมำณน�้ำตำลในสำรละลำย

โดยใช้กำรเปล่ียนแปลงของโพลำไรเซชนั (polarization) ทีเ่กดิขึน้ในสำรละลำย 
บำงครัง้อำจเรยีกว่ำ saccharometer ซึง่วดัปรมิำณน�ำ้ตำลโดยกำรหำควำมถ่วง
จ�ำเพำะหรือหำปริมำณก๊ำซที่เกิดขึ้นจำกกำรหมัก 

SAE เอสเออี ย่อมำจำก society of automotive engineers

safe house สถานทีป่ลอดภยั ทีอ่ยูท่ีป่ลอดภยัทีส่ดุ เพรำะมรีะบบกำรดแูลรกัษำ
ควำมปลอดภัยดีเยี่ยม

saline water น�้าเค็ม น�้ำที่มีควำมเข้มข้นของเกลือที่ละลำยอยู่มำกกวำ่ 1,000 
ส่วนในลำ้นส่วน

salinity ความเค็ม ปริมำณของเกลือที่ละลำยในน�้ำที่มีปริมำตรตำมก�ำหนด

salinometer มาตรความเค็ม อุปกรณ์ส�ำหรับวัดปริมำณควำมเค็มของน�้ำเกลือ
โดยใช้วิธีสภำพน�ำไฟฟ้ำหรือวิธีเทียบค่ำจำกไฮโดรมิเตอร์เพื่อหำจ�ำนวนเป็น
เปอร์เซ็นต์ของเกลือในน�้ำเกลือ 

salt-spray test การทดสอบพ่นน�้าเกลือ กำรทดสอบกำรกัดกร่อนที่มีกำร 
เร่งให้เร็วขึ้น โดยชิ้นส่วนโลหะจะถูกพ่นด้วยน�้ำเกลืออย่ำงต่อเนื่องหรือเป็นช่วง
เวลำที่ก�ำหนด บำงครั้งเรียกว่ำ salt-fog test

saltwater intrusion การแทรกซอนของน�้าเค็ม กำรแทรกซอนของน�้ำเค็มที่
เข้ำไปในส่วนของน�ำ้จดื สำมำรถเกดิขึน้ได้ทัง้ในน�ำ้ผวิดนิและน�ำ้บำดำล บำงครัง้
เรียกว่ำ saltwater encroachment

samarium ซาแมเรียม ธำตุล�ำดับที่ 62 สัญลักษณ์ Sm เป็นโลหะหำยำก มี
ลักษณะเป็นของแข็ง และหลอมละลำยที่ 1,072 องศำเซลเซียส
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X

ytterbiumworking substance

working substance สารท�างาน ของไหลที่สำมำรถเก็บพลังงำนไว้ และ 
ปล่อยพลังงำนออกมำได้ เช่น ไอน�้ำในกังหันไอน�้ำ อำกำศและเชื้อเพลิงใน
เครื่องยนต์เผำไหม้ภำยใน และน�้ำในกังหันน�้ำ 

wrought iron เหล็กเหนียว เหล็กที่แข็งแรงแต่มีควำมเหนียวซึ่งง่ำยต่อกำร 
ขึ้นรูปและกำรเชื่อม มีคำร์บอนผสมอยู่น้อยมำก และมีสแลกผสมอยู่ประมำณ 
1-3 เปอร์เซ็นต์ เหมำะกับกำรผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปและงำนเชื่อมต่ำงๆ

X
x-ray thickness gage เกจความหนาแบบรังสีเอกซ์ เกจส�ำหรับวัด 

ควำมหนำของชิ้นงำนโดยใช้รังสีเอกซ์ ในขณะท�ำกำรวัดจะไม่สัมผัสกับชิ้นงำน 
เช่น ใช้ ในกำรตรวจวัดควำมหนำของแผ่นเหล็กในระหวำ่งกระบวนกำรรีด 

x-rays เอกซเรย์ หรือรังสีเอกซ์ รังสีแม่เหล็กไฟฟ้ำ ซึ่งมีควำมยำวคลื่นอยู่ใน
ช่วงประมำณ 0.01-10 นำโนเมตร (nm) ใช้ประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ และทำง
วิศวกรรม เป็นต้น

xenon ซีนอน ธำตุล�ำดับที่ 54 สัญลักษณ์ Xe เป็นก๊ำซเฉื่อย มีปรำกฏเพียง 0.006 
ส่วนใน 1 ลำ้นส่วนของบรรยำกำศ

Y
yield point จุดคราก จุดที่เกิดควำมเค้นในเนื้อวัสดุซึ่งเป็นจุดที่ควำมเครียดเพิ่ม

ขึ้นโดยปรำศจำกกำรเพิ่มควำมเค้น ควำมเค้นที่จุดนี้ถือได้ว่ำเป็นจุดครำก

Young’s modulus มอดุลัสของยัง ดู modulus of elasticity

ytterbium อิตเทอร์เบียม ธำตุล�ำดับที่ 70 สัญลักษณ์ Yb เป็นโลหะ มีลักษณะ
เป็นของแข็งเป็นเงำวำว และหลอมละลำยที่ 824 องศำเซลเซียส 

Y
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Z

zirconiumyttrium

yttrium อิตเทรียม ธำตุล�ำดับที่ 39 สัญลักษณ์ Y เป็นโลหะที่มีลักษณะเป็น 
ของแข็ง สีเทำเข้ม และหลอมละลำยที่ 1,500 องศำเซลเซียส น�ำไปผสมกับ
โลหะอื่นให้เป็นโลหะผสม หรือใช้ ในเทคโนโลยีนิวเคลียร์

Z
zigzag rule บรรทัดซิกแซ็ก บรรทัดชนิดหนึ่งที่สำมำรถพับกลับไปกลับมำได้ 

ท�ำให้สะดวกต่อกำรเคลื่อนย้ำย อำจท�ำด้วยไม้ อะลมูเินยีม หรือเหลก็กล้ำ บรรทดั
ซกิแซก็ 1 อนัอำจมจี�ำนวน 6 พบั หรอื 10 พบั ซึง่ขึน้อยูก่บัควำมยำวของบรรทดั

zinc สังกะสี ธำตุล�ำดับที่ 30 สัญลักษณ์ Zn เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขำว
แกมน�้ำเงิน หลอมละลำยที่ 419 องศำเซลเซียส ใช้ประโยชน์ได้มำก เช่น 
ผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะผสม ใช้ฉำบผิวเหล็กเพื่อป้องกันสนิม

zirconium เซอร์โคเนียม ธำตุล�ำดับที่ 40 สัญลักษณ์ Zr เป็นอโลหะหำยำก 
ที่เป็นของแข็ง และหลอมละลำยที่ 1,852 องศำเซลเซียส
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