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อธิบายศัพท 

 
การเปล่ียนแปลง ก. ทําใหลักษณะตางไป  *น.๗๑๑ 
เก่ียว  ก.   อาการที่ส่ิงงอเปนขอเกาะตดิหรือเหนีย่วไว  เชน ทอดสมอให 

เกี่ยวแงหินไว,เอาของที่มีลักษณะเชนนั้นเกาะติดหรือเหนี่ยวไว      
เชน เอาขอเกีย่ว,ติดตอผูกผัน, แตะตอง,ยุงเกี่ยว,ของแวะ  *น.๑๔๗ 

ความตาง ว.  ผิดแผก,ไมเหมือนเดิม, เชน  สีตางไป   แทน, เหมือน, เชน  
    วาตาง  แกตาง  ดูตางหนาอืน่  เชน  ตางประเทศ   คนละ  เชน   

ตางพอตางแม  *น.๔๕๗ 
ความแตกตาง  ก.          ไมเหมือนเดิม,  ผิดกัน  *น.๔๗๙ 
ความหลากหลาย ว.       หลายอยางตางๆ กัน  *น.๑๒๗๓ 
คุณ น.    ความดีที่มีประจําอยูในสิ่งนัน้ๆ ,  ความเกือ้กูล  เชน  รูคุณ *น.๒๕๒ 
คุณสมบัติ  น.  คุณงามความด ี คุณลักษณะประจําตัวของบคุคล  เชน  คุณสมบัติ 

ของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  *น.๒๕๓ 
จําแนก ก.  แจก,  แบง,  แยกออก,  เชน  จําแนกออกเปน ๓ อยาง  

(แผลงมาจากแจก)  *น.๓๐๘ 
จิต น.   ใจ,  ส่ิงที่มีหนาที่รู คิด และนกึ  *น.๓๑๒  
จินตนาการ น.   การสรางภาพขึ้นในจิตใจ.  *น. ๓๑๓ 
ชีวภาพ ว.    เกี่ยวกับสิ่งที่ไมมีชีวิตและสิง่ที่สืบเนื่องมาจากสิ่งมีชีวิต  เชน   

วิทยาศาสตรชีวภาพ  ปุยชีวภาพ  *น.๓๖๖ 
ชีวิต น.    ความเปนอยู,  ตรงขามกับความตาย. *น.๓๖๖ 
ชีวิต  น.    การเปลี่ยนแปลงหรือแปรเปลี่ยนไป (ดร.พศิิษฐ วรอุไร) 
พื้นเมือง ว.   เฉพาะเมือง, เฉพาะทองที่,  เชน  ของพื้นเมอืง  คนพื้นเมือง   

นิทานพื้นเมือง  *น.๗๙๔ 
ชื่อวงศ  น.   เชื้อสายเหลากอ,  ตระกูล *น.๑๐๕๒ 
ชื่อวิทยาศาสตร  น.  ความรูที่ไดโดยการสังเกตและคนควาจากปรากฏการธรรมชาติ 

แลวจัดเขาเปนระเบียบ,  วิชาที่ไดคนควาไดหลักฐานและเหตุผลแลวจัด
เขาเปนระเบยีบ.  *น.๑๐๗๕    

ดุลยภาพ  น.    ความเทากนั,  ความเสมอกัน  *น.๔๑๒ 
ธรรมชาต ิ น.    ส่ิงที่เกิดมีและเปนอยูตามธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ,  ภาพภูม ิ

ประเทศ.  ว.  ที่เปนไปเองโดยมิไดปรุงแตง  เชน  สีธรรมชาติ  *น.๕๕๕ 
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นวัตกรรม น.  ส่ิงที่ทําขึ้นใหม หรือแปลกจากเดิม ซ่ึงอาจจะเปนความคดิ วิธีการ 
   หรืออุปกรณ เปนตน *น.๕๖๕ 
นามธรรม น. ส่ิงที่ไมมีรูป หรือรูไมได ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย รูไดเฉพาะทางใจเทานัน้, 

คูกับรูปธรรม *น.๕๗๖ 
เนื่อง ก. ติดตอกัน, เกี่ยวของกัน เชน เร่ืองนี้ เนื่องกบัเรื่องนั้น เร่ืองมันเนื่องถึงกนั  
                                          *น.๕๙๗ 
ตอ ก. เพิ่มใหยืดออกไป เชน ตอเวลาออกไป ตอหนังสือสัญญา และเพิ่มใหยาว

ออกไป เชนตอเชือก ทําใหตดิกันเปนอันเดยีว เชื่อมใหตดิตอกัน เชนตอ
สะพาน น.๔๓๔  

ธรรมชาติ น.   ส่ิงที่เกิดมีและเปนอยูตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆ ภาพภูมิประเทศ 

พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถานป ๒๕๔๒  *น.๕๕๔ 

แนวคิด  น. แนวคดิที่มีแนวทางปฏิบัติ  เชน  แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา.   
*น. ๕๙๙ 

แนวทาง น. ทางปฏิบัติที่วางไวเปนแนว *น.๕๙๙ 
ประโยชน  น.   ส่ิงที่มีผลใชไดดีสมกับที่คิดมุงหมายไว,  ผลที่ไดตามตองการ,  ส่ิงที่เปน

ผลดีหรือเปนคุณ, เชน  ประโยชนทางการศึกษา  ประโยชนของโรงเรียน. 
*น.๖๖๕ 

ประโยชนแท เปนผลประโยชนที่สืบเนื่องมิรูจบ   ผูกพันกับชีวิตทั้งบําบัดความขาด
แคลนทางกายทั้งบํารุงความผาสุกทางจิตใจของมหาชนทั่วแผนดิน(พระ
ราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ป พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ปญญา  น. คือความรอบรู ความรูทั่ว ความฉลาดเกิดแตเรียนและคิด เชน คนมีปญญา 
หมดปญญา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานป ๒๕๔๒ *น. ๖๗๘ 

ผูกพัน ก.   หนี้ผูกพนั  งบประมาณผูกพนั  รายจายผูกพัน  มีความเปนหวงกังวล
เพราะรักใครเปนตน; กอใหเกิดพนัธะที่ตองปฏิบัติตาม ; (การคลัง) กอ
หนี้สินผูกมัดรัฐบาลใหตองจายในงบประมาณแผนดินตอๆ ไป  *น.๗๔๑ 

พรรณไม  น.   พืชพันธุหลายชนิด**  
พฤติกรรม  น.    การกระทําหรือการแสดงออกทางกลามเนือ้ความคิด  และ 

ความรูสึก  เพือ่ตอบสนองสิ่งเรา  *น.๗๖๘ 
พอเพียง ก.  ไดเทาที่กะไว เชน ไดเทานี้กพ็อเพียงแลว *น. ๗๗๕ 
พัน  ก.   วนรอบดวยส่ิงที่เปนเสนสายหรือส่ิงที่มีลักษณะ  เชนนัน้  เชน  
    พันคอ  พันแผล  เถาวัลยพันกิ่งไม,มวน เชน พันไหมพรม,รัด 
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    โดยรอบ เชน พันแขงพนัขา,เกี่ยวไปมา,เกี่ยวกันยุงเหยิง, เชน   
    ดายพนักัน. *น.๗๘๑ 
พันเกี่ยว   การผูกพันกนัอยางไมรูจบ ** 
พิจารณา  ก.    ตรวจตรา,  ตริตรอง,  สอบสวน. *น.๗๘๖ 
พืชพันธุ    น.    เมล็ดพันธุไม , ส่ิงที่จะเปนพนัธุตอ   *น.๗๙๓   
ภาพวาดทางพฤกษศาสตร  ภาพวาดของพชืที่แสดงรูปลักษณตามความเปนจรงิและ 
    มีมาตราสวนกาํกับ  เชนภาพวาดลายเสน ** 
ภาวะ น.   ความมี ความเปน ความปรากฏ เชน ภาวะน้ําทวม ภาวะเศรษฐกิจ 

ตกต่ํา *น.๘๒๑ 
ภูมิทัศน   ส่ิงที่ปรากฏมีอยูในภูมิประเทศนั้นๆ  มีการดํารงอยูที่ 
    เปนไปตามวิถีของธรรมชาติ ** 
การจัดภูมิทัศน  การปรับสภาพสิ่งที่มีอยูในพื้นที่เพื่อใหเหมาะสมกับการ 
    ใชประโยชน และเกดิความสมดุล ** 
รังสรรค ก.  สราง แตงตั้ง *น.๙๓๙ 
รูคา ก.   รูเขาใจประโยชนและคาของชีวิต เชน รูเขาใจประโยชนของ 

ตนไม **  
รูคุณ   ก.  ระลึกถึงความดีที่ผูอ่ืนทําใหแกตน  เชน  ลูกศิษยรูคณุอาจารย   

ลูกรูคุณพอแม  *น.๙๖๒  
รูป  น.     ส่ิงที่รับรูไดดวยตา   *น. ๙๖๔ 
รูปทรง  น.  ทรวดทรง  สัณฐาน  ประกอบดวยความกวาง หนาหรือลึก และสูง   เรือลํา

นี้รูปทรงเพรียว; (ศิลปะ) ส่ิงที่เห็นเปนกลุมกอนหรือเห็นแต 2 ดาน ไป มี
ลักษณะจํากดัดวยความกวาง  หนาหรือลึก และสูง เชน รูปทรงพีระมิด                                        

                                         *น.๙๖๔ 
รูปธรรม  น.   ส่ิงที่รูไดทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  อันไดแก รูป  เสียง  กล่ิน  รส   

และสิ่งที่สามารถสัมผัสไดดวยตา ,   *น.๙๖๔ 
ลักษณ, ลักษณะ, ลักษณ น. สมบัติเฉพาะตวัเชน  น้ํามีลักษณะเปนของเหลว ลูกบิลเลียด 

มีลักษณะกลม ลูกเตามีลักษณะเหลี่ยม คนไทยมีลักษณะออนโยน  
*น.๑๐๐๑ 

วิเคราะห ก.    ใครครวญ  เชน  วิเคราะหเหตุการณ;  แยกออกเปนสวนๆ เพื่อ 
ศึกษาใหถองแท  เชน วิเคราะหปญหาตางๆ  วิเคราะหขาว*น.๑๐๗๑ 

วิทยาการ น.  ความรูแขนงตางๆ   เชน ปจจุบันวิทยาการตางๆ กาวหนาไปมาก, 
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   บางทีใชวาศิลปะวิทยาการ *น.๑๐๗๕ 
วิธีการ น.    วิธีปฏิบัติตามหลักการเปนขัน้ตอนอยางมีระบบ  เชน  วิธีการที่รัฐ 

ใหสวัสดกิารแกประชาชน  วธีิการสอนวิทยาศาสตรมีหลายวิธี 
*น.๑๐๗๗ 

วิธี น.   ทํานอง หรือหนทางที่จะทํา *น.๑๐๗๗ 
วิธาน น.   การจัดแจง, การทํา ; กฎ, เกณฑ, ขอบังคับ  *น.๑๐๗๗ 
ศักยภาพ  น.   ภาวะแฝง, อํานาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยูในสิ่งตางๆ  อาจทําให 

พัฒนาหรือใหปรากฏเปนสิ่งที่ประจักษได  เชน เขามีศักยภาพใน 
การทํางานสูง น้ําตกขนาดใหญมีศักยภาพในการใหพลังงานไดมาก   
*น.๑๐๙๕ 

สมรรถภาพ น.  ความสามารถ  เชน  เขาเปนคนมีสมรรถภาพในการทํางานสูง 
สมควรเลื่อนตําแหนง   *น.๑๑๒๘ 

สมรรถะ  น.    ความสามารถ (ใชแกเครื่องยนต)  เชน  รถยนตแบบนี้ม ี
สมรรถนะ ดีเยีย่มเหมาะสําหรับเดินทางไกล.  *น. ๑๑๒๘ 
 

สวน  น.   ส่ิงที่แบงจากสิง่รวม  เชน  เงนิสวนนีจ้ะเอาไวทําบุญ; การเขารวม   
เชน  เร่ืองนี้ขอมีสวนดวย; แผนกยอย, ฝาย, เชน งานกองนี้แบงออกเปน
หลายสวน,ตอน,ทอน, เชน เร่ืองนี้แบงออกเปน ๕ สวน; ขนาดที่
พอเหมาะพอด ี เชน ไดสวน  สมสวน ผิดสวน; ดาน  เชน สวนกวาง  
สวนยอย สวนหนา; จํานวนที่อยูขางลางของเศษในเลขเศษสวน. สัน.ฝาย,
ขาง, เชน พอสอบเสร็จเพื่อนๆ ก็ไปเที่ยวภเูก็ต สวนฉันไปเชียงใหม   
*น.๑๑๔๑ 

สัมพันธ   ก.    ผูกผัน, เกี่ยวของ,  เชน  เขากบัฉันสัมพันธกันฉันญาติ ขอความ 
ขางหลังไมสัมพันธกับขอความขางหนา.  *น.๑๑๗๐ 

สัมพันธภาพ  น.  ความผูกผัน, ความเกีย่วของ, เชน สัมพันธภาพระหวางสหรัฐอเมริกากับ
สหภาพโซเวยีตดีขึ้นตามลําดับ.  *น.๑๑๗๐ 

สุนทรียภาพ น.   ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ  ที่แตละบุคคลสามารถเขาใจและ
รูสึกได, ความเขาใจและรูสึกของแตละบุคคลที่มีตอความงามใน
ธรรมชาติหรืองานศิลปะ *น.๑๒๐๕ 

สัณฐาน  น.   รูปทรง, ลักษณะ, เชน ปอมปราการมีสัณฐานแปดเหลี่ยม  โลกมี 
สัณฐานกลมอยางผลสม * น.๑๑๖๓ 
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หลักการ น.  สาระสําคัญที่ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ น.๑๒๗๑ 
เห็น ก.    อาการของตาที่ประสบรูป,ปรากฏแกตา,ปรากฏแกใจ,คิดรู 

*น.๑๓๐๑ 
อารมณ  น.  ส่ิงที่ยึดหนวงจิตโดยผานทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ รูป 

เปนอารมณของตา  เสียงเปนอารมณของหู, เครื่องยึดถือเปนจริง   
เปนจัง  เชน เร่ืองนี้อยางเอามาเปนอารมณเลย; ความรูสึกทางใจ   
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเรา  เชน  อารมณรัก  อารมณโกรธ    
อารมณดี อารมณ ราย;   *น.๑๓๖๗ 

อํานาจ น. สิทธิ เชน มอบอํานาจ ; อิทธิพลที่จะบังคับใหผูอ่ืนตองยอมทําตาม ไมวา
จะดวยความสมัครใจหรือไม หรือความสามารถที่บันดาลใหเปนไปตาม
ความประสงค เชน อํานาจของกฎหมาย อํานาจบังคับบญัชา ; 
ความสามารถหรือส่ิงที่สามารถทาํหรือบันดาลใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได 
เชน อํานาจคณุพระศรีรัตนตรัย อํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ; กําลัง, พลัง เชน 
อํานาจจิต  อํานาจฝายสูง อํานาจฝายต่ํา ความรุนแรง เชน ชอบใชอํานาจ 
การบังคับบัญชา เชน อยูใตอํานาจ การบังคับ *น. ๑๓๗๑ 

 
อางอิง : น.  *      พจนานกุรม ฉบับบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ 

**   กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
      งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 


