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HUGTÖK Í NÁTTÚRUFRÆÐI: ÍSLENSKA-TÆLENSKA 

 

Íslenska Tælenska 
aðdráttarkraftur ดึงดูดความสนใจ, เสน่ห์, แรงดึงดูด 
afl กำลัง, แรง, พลังงาน, อานุภาพ 
afrán การกินสัตว์อ่ืนเป็นอาหาร 

alkul อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, 
อุณหภูมิที่อนุภาคหยุดอยู่กับที่ 

almyrkvi สุริยคราสเต็มดวง, จันทรคราสเต็มดวง 

amínósýra อินทรีย์สารกลุใหญ่กลุ่มหนึ่ง ท่ีประกอบด้วย 
NH 2 และ COOH radicals 

andrúmsloft บรรยากาศ, อากาศ, หน่วยความกดอากาศ 
เท่ากับ 14.7 ปอนด์ต่อ 1 ตารางน้ิว 

annað lögmál 
Newtons 

ทฤษฎีของนิวตันขั้นที่สอง 
(เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ) 

arfblendinn ซึง่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีน(gene)ที่ไม่เหมือน
กัน 

arfgerð ส่วนประกอบของพันธุ์กรรมทั้งหมดของแต่ละบุ
คคล 

arfhreinn สิง่มีชีวิตท่ีมีหน่วยพันธกุรรมหรือยีน(gene)ที่เห
มือนกัน 

basi พื้นฐาน, รากฐาน, แหล่งสำหรับเร่ิมต้น 

berfrævingur พืชที่มีเมล็ดที่เผยออก(คือไม่ถูกหุ้มในรังไข)่ 
พืชจำพวกสน 

blaðgræna 
(laufgræna) สารสีเขียวของใบไม(้สารโคโรฟิล) 

brautarhreyfing การเคลื่อนที่ของวงโคจร 
breyta í tilraun ค่าตัวแปร(คณิตศาสตร์) ในการทดลอง 

bruni 
ขบวนการเผาไหม,้ 
กระบวนการรวมตัวกับออกซิเจนอย่างรวดเร็ว 
และมคีวามร้อนเกิดข้ึน 

burður (virkur 
flutningur) การเคล่ือนย้ายทีมี่ประสิทธภิาพ หรือเป็นผลเร็ว 

byggingarformúla สูตรโครงสร้างโมเลกุล(อน)ู 
bylgjulengd 
(öldulengd) ความยาวคล่ืน, ขนาดคล่ืนวิทยุ 

byrkningur 
พืชประเภทเนื้อเย่ือที่เป็นท่อ 
และได้พัฒนาเป็นสว่นของรากต้นและใน เช่น 
เฟรินส ์

deildarmyrkvi การบดบังของสริุยคราส 
หรือจันทรคราสเป็นบางส่วน 

DNA-sameind (DKS) 
ค่าอนูของดีเอ็นเอ 
หรือของโปรตีนเชิงซ้อนชนิดหนึ่ง 
ท่ีเป็นตัวสำคัญเก่ียวกับพันธกุรรม 

dopplerhrif การเปล่ียนแปลงความถ่ีของคล่ืน(คล่ืนเสยีง,แส
ง) 

dreifkjörnungur 
สิง่มีชีวิตท่ีไม่ได้การกำหนดอาณาเขต 
ของนิวเคลียสใ์นโปรโตปลาสซึม ดังเช่น 
พวกแบ็คทีเรีย และพืชทะเลจำพวกเห็ดรา 

dulfrævingur พืชที่มีเมล็ดอยู่ในรังไข,่ พืชไม้ดอก 

eðallofttegund ก๊าซที่ไม่ประกอบกับวัตถุอื่น เช่น นีออน 
อากอน ฮีเลี่ยม 

eðlisvarmi จำนวนแคลอรี่ที่ทำให้อุณหภูม ิ
ของสารหนึ่งเพิ่มขึ้น 1 องศาเชลเซียส 

efnablanda วัตถผุสม, สารผสม 
efnaflokkar หมวดหมู่ของธาตุ 
efnaformúla ทฤษฎีทางเคมี 
efnahvarf ปฏกิิริยาทางเคมี 
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efnajafna สมการทางเคมี 
efnaorka พลังงานทางเคม ี
efnasamband สารประกอบทางเคมี 

efnaskipti 
การสนัดาปการเผาผลาญ, 
การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเย่ือ, 
ผลรวมของการเปล่ียนแปลงทางเคมี 

efnatengi การผนึกสารเคมีเข้าด้วยกัน 
eiming กลั่น, ต้มกลั่น 
einfrumungur สิง่มีชีวิตท่ีมีเซลล์เดียว 

einræktun เจริญเติบโต หรือการทำให้เจริญเติบโต, 
โคลนน่ิง 

ensím (lífhvati) 
เอ็นไซม์, ตัวหมัก, โปรตีนท่ีคัดหล่ังจากเซลล์ 
มีฤทธิก์ระตุ้นการเปล่ียนแปลงทางเคมีในสารอ่ืน
ๆ 

erfðasjúkdómur โรคพันธุศาสตร์, 
โรคทีเ่กิดมาจากกรรมพันธห์รือพันธุกรรม 

erfðatækni วิศวกรรมพันธศุาสตร์ 

erfðir พันธกุรรม, หรือลักษณะกรรมพันธ์ 
ท่ีถ่ายทอดมาจากบิดามารดา 

far การอพยพ, การเคล่ือนท่ีหรือการเปล่ียนแปลง 
ของอะตอมภายในโมเลกุล 

fast efni (storka) วัสดุแข็ง, แน่น, 
อัดแน่น(เกี่ยวกับเครื่องมืออีเล็กทรอนิกส์)  

fastastjarna ดาว, ดาวท่ีอยู่ในตำแหน่งเดิมตลอดเวลา 
ferð ความเร็ว 
fituefni ไขมัน 
fjölfrumungur สิง่มีชีวิตท่ีมีหลายเซลล์ 

flokkunarfræði 
เก่ียวกับระบบท้ังหมดของร่างกาย, 
วิทยาศาสตร์หรือเทคนิคเกีย่วกบัการแบ่งประเภ
ท  

flokkur ช้ัน, ประเภท, ชนิด, จำพวก, 
จัดเข้าไว้ในจำพวก 

flotkraftur สามารถทำให้วัตถุลอยนำ้, ซึง่ลอยนำ้ข้ึน 
flæði การแพร่กระจาย,การกระจายตัว 
fráhrindikraftur การขับออก, กำลังการผลักหรือขับออก 

frjóvgun การผสมพันธ,์ การทำให้เกิดผล, 
การทำให้ดินอุดมสมบรูณ ์

fruma เซลล์ 
frumbjarga lífvera สิง่มีชีวิตท่ีอาศัยอินทรีย์สารเป็นอาหาร    
frumdýr พวกสตัว์เซลล์เดียว, โปรโตซัว 
frumeindakenningin ทฤษฎีอะตอม    

frumeind (atóm) อะตอม, ปรมาณู, สิ่งที่เล็กมากๆ, 
ปริมาณน้อยมาก 

frumframleiðandi ผู้ผลิดคร้ังแรก 
frumuhimna เย่ือหุ้มเซลล์ 
frumulíffæri ส่วนของเซลล์ท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะ, อวัยวะเซลล์ 
frumuskipting การแบ่งเซลล์ 
frumuveggur ผนังเซลล์ 

frumuöndun (öndun) 
กระบวนการทางเคมีและฟิสกิส์ในสิง่มีชีวิต 
ซึ่งออกซิเจนถูกนำไปยังเนื้อเย่ือและเซลล์(การ
หายใจ) 

frumvera อาณาจักรที่ประกอบด้วยพืชและสัตว์ง่ายๆ 
ท่ีไร้เซลล์ หรือมีเซลล์เดียว 

frumþörungar พืชทะเลจำพวกเห็ดและราท่ีมีเซลล์เดียว 
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frymi โปรโตปราสซมึ, มูลแห่งชีวิตในต้นไม้และสตัว์, 
ส่วนข้นท่ีเป็นสว่นสำคัญของเซลล์ 

frymisnet ส่วนทีค่ล้ายล่างแห 
ท่ีอยู่สว่นในของไซโตปราสซึมของเซลล์ 

fræplöntur พืชประเภทมูลฐานที่มีเมล็ด 

fylking ไฟลัม, 
หรือสาขาใหญ่สาขาหนึ่งของอณาจักรสัตว์ 

fyrsta lögmál 
Newtons 
(tregðulögmál) 

ทฤษฎีของนิวตันขั้นที่หนึ่ง(กฏระบบความเฉือ่ย
ที่ยึดถือทฤษฏีที่ว่าวัตถุย่อมอยู่กับที่) 

fæðukeðja วงจรอาหาร, วงจรของสิง่มีชีวิต 
ในลักษณะทีป่ลาใหญ่กินปลาเล็ก 

fæðuvefur ระบบทางเดินอาหาร, วงจรของทางเดินอาหาร 

geislavirkni 

กัมมันตรังสี, 
กระบวนการท่ีธาตุบางชนิดปล่อยกมัมันตภาพรัง
ส ี
เนื่องจากการเปลี่ยแปลงของนิวเคลียสของอะต
อมธาตุ 

gen พันธ,์ ยีน, หน่วยทางพันธกุรรมในโครโมโซม 
gerill (baktería) เชื้อแบ็คทีเรีย 

gistilífi พืชที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ทำอันตรายแก่กัน 
หรือแข่งขันแย่งกัน 

grunntónn เสียงในขั้นต้น, เสยีงในข้ันมูลฐาน 

grænukorn 

เม็ดเล็กสีเขียวทรงกลม 
ในเซลล์ของใบไม้และต้นไม้ มีสารสีอยู่ 4 
ชนิดคือ คลอโรฟิล-เอ, บี, 
คาโรทีนและแชนโธฟิล 

halastjarna ดาวหาง 
hamskipti (fasaskipti) ลอกคราบ, เสก็ด เพ่ือเปล่ียนผิวหนัง 
hamur efnis (fasi 
efnis) วัตถ,ุ รูปแบบของการลอกคราบ, เสก็ด 

haustjafndægur 
วันศารทวิษุวัต คือวันที ่22 หรือ 23 กันยายน 
เป็นฤดูใบไม้ร่วง 
วันท่ีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน 

helmingunartími 
ระยะเวลาท่ีอะตอมคร่ึงหน่ึง 
ของปริมาณสารกัมมันตรังสท่ีีกำหนดให้ท่ีจะสล
ายตัว 

hiti อุณหภูมิ, ระดับความร้อน 
hliðtengd straumrás วงจรขนานของประจุไฟฟ้า 
hljóðberi ตัวนำเสียง 
hljóðbylgja คล่ืนเสยีง 
hljóðstyrkur ดัง, ส่งเสียงกึกก้อง 
hraði อัตราความเร็ว, ฝีเท้า, ความเร็ว 

hrapsteinn สะเกด็ดาวเป็นไฟสายยาวในทอ้งฟ้า, ดาวตก, 
ผีพุ่งใต้ 

hreint efni สารบริสุทธิ ์

hreyfiorka พลังงานจลน,์ 
พลังงานท่ีเก่ียวกับการเคล่ือนไหวของวัตถุ 

hryggdýr สัตว์จำพวกท่ีมีกระดูกสนัหลัง 
hryggleysingi สัตว์จำพวกท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง 

hrææta สิ่งมีชีวิตที่กินซากของสิ่งมีชีวิตอื่น, 
สัตว์ที่กินของเน่า 

hröðun เร่ง, ก่อให้เกิด, เร่งให้เร็วข้ึน, เพิ่มขึ้น 
hvarfefni ดินช้ันล่าง, เอนไซม์, เช้ือหมักฟู, ฐาน, วัตถุค้ำ 

hvatberi 

ส่วนที่เป็นรูปทรงกลมหรือท่อนกลม 
ท่ีพบในไซโตปลาสซมึของเซลล์ 
มีเย่ือหุู้้มสองชั้น เป็นแหล่งสำคัญในการ 
เกิดพลังงานในรูปการสงัเคราะห์ 

hýsill สัตว์หรือพืชท่ีซึง่ปรสิตอาศัยกินอยู่ 
innri reikistjörnur ดาวเคราะห์ช้ันใน 

jafnheitt dýr สัตว์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเคมี 
ด้วยการดูดซึมความร้อน  
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jafnskipting (mítósa) 
การแบ่งนิวเคลียสของเซลล์อย่างอ้อม 
ประกอบด้วยกระบวนการที่ซับซ้อน 
ของการปรับตัวของนิวเคลียส 

jafnstraumur กระแสตรง หรือเรียกว่า ดี.ซี  (D.C.) 
jarðmiðjukenningin ทฤษฎว่ีาด้วยจุดศูนย์กลางของโลก  

jarðskin แสงสว่างของดวงจันทร์ 
เป็นแสงสะท้อนจากพื้นโลก 

jónir 

อะตอมหรือกลุ่มของอะตอม 
ท่ีมีประจุบวกและลบ 
โดยขึ้นอยู่กับการได้หรือสูญเสียอีเล็กตรอน, 
ไอ-ออน 

keðjuverkun 

ปฏกิิริยาลูกโซ่ 
ทีท่ำให้นิวเคลียสของอะตอมแตกตัว 
ปล่อยอนุภาพที่ทำให้นิวเคลียสของอะตอมอื่นแ
ตกตัว 

kenning ทฤษฏ,ี หลักการสมมุติ, การอนุมาน 
kjarnahimna เนื้อเย่ือที่ห่อหุ้มนิวเคลียส 

kjarnaklofnun 
การแตกตัวของนิวเคลียส 
ของอะตอมเป็นนิวเคลียสของอะตอมทีเบากว่า 
และมีการปล่อยพลังงานออก 

kjarnakorn ก้อนโครมาตินท่ีคล้ายโพรงเล็กๆ 
ในโปรโตปลาสซมึของเซลล์  

kjarni นิวเคลียสกอ้นกลมหรือรูปรีของโปรโตปลาสซมึ 
kjarnorka พลังงานนิวเคลียร์ 
kjarnsýra กรดนิวเคลียร์ 

kjörbýli (búsvæði) ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, 
สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์ 

knýr (spyrna) ยัน,ผลัก, ดัน, ถีบ 
kolefni ธาตุคาร์บอน, ถ่าน, ธาตุถ่าน 

koltvíoxíð แก้สคาร์บอนไดออกไซด์, 
ก๊าซถ่านทีใ่ช้ทำโซดา 

kraftur กำลัง, พลัง 

kvarki 

อนภุาคมูลฐาน 3 
ช้ันท่ีเป็นรากฐานของมวลท้ังหมดในจักรวาล, 
อนุมูลน้อยที่สุดที่ประกอบขึ้นเป็นอนุภาคของปร
มาณู 

kvartillaskipti ระยะ(ของดวงจันทร์) 
kunblendingur ลูกผสม, พันธุ์ผสม, พันทาง 

kynbætur วิทยาศาสตร์เกีย่วกบั 
การทำให้ลักษณะทางพัธกุรรมดีข้ึน 

kynhreinn สิ่งมีชีวิตที่มียีน (genes) เหมือนกัน 

kynlaus æxlun 
การสบืพันธุโ์ดยไม่ใช้อวัยวะเพศ เช่น 
การแตกหน่อ, การสร้างสปอร์ 
ซึง่ไม่มีการร่วมเพศ 

kynlitningur โครโมโซมเพศ, 
โครโมโซมที่เป็นตัวกำหนดลักษณะของเพศ 

kyntengdur อยู่ที่โครโมโซมเพศ (genes) 
เป็นตัวกำหนดเพศ 

kynæxlun การสบืพันธุโ์ดยการร่วมเพศ 
langsbylgja ความยาวคล่ืน 

leysikorn 
ส่วนประกอบของเซลล์ที่ประกอบด้วย 
แอนต้ีบอด้ีชนิดหน่ึง 
ท่ีทำำให้เม็ดเลือดแดงหรือแบ็คทีเรียแตกตัว 

litagreining การเปรียบเทียบสี, แถบเปรียบเทียบส ี

litningur โครโมโซม, 
ตัวท่ีมียีนเป็นตัวกำหนดลักษณะของพันธุกรรม 

litróf แถบคล่ืนการสนัทางไฟฟ้าแม่เหล็ก 
ที่เกิดจากการหักเหของแสงสีขาว  

líffélag สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในจำพวกเดียวกัน 
líffærakerfi ระบบอวัยวะของร่างกาย 
líffæri อวัยวะ 
lífrænt efnasamband สารประกอบทางชีววิทยา 
lífvera สิง่มีชีวิต 
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ljósár ปีแสง, ระยะทางท่ีแสงเดินทางในเวลาหน่ึงปี 
ljósbrot การหักเหของแสง 
ljóseind หน่วยพลังงานของรังสีแสง 

ljóstillífun กระบวนการท่ีพืชสร้างคาร์โบไฮเดรด 
โดยรวมกันกับคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ 

lofthjúpur บรรยากาศ, อากาศ, หน่วยความกดอากาศ 
เท่ากับ 14.7 ปอนด์ต่อ 1 ตารางน้ิว 

loftmótstaða แรงต้านทานอากาศ 
loftsteinn สะเก็ด็ดาว, แร่ของดาวท่ีตกลงมาถึงพ้ืน 

lofttegund (gas) 
ของไหลท่ีไม่ใช่ของเหลว มีลักษณะเป็นไอ 
หรือควัน เช่น อ๊อกซิเจน ไฮโดรเจน ก๊าซ 
หรืออากาศธาตุ 

lotukerfið ระบบการแบ่งธาตุออกเป็นกลุ่มๆ 
โดยอาศัยกฏทางเคมี 

lotur ระยะเวลา, เวลาเดินรอบ (ของดาวหาง,ลูกตุ้ม), 
สมัย 

lyftikraftur กำลังลอย 
lögmál กฏ, หลักเกณฑ์ 

lögmál Arkimedesar กฏอาคิมี-ดีส ( ขนาดของวัตถุท่ีจมลงไปในน้ำ 
ย่อมเท่ากับขนาดของน้ำที่ถูกวัตถุนั้นแทนที่) 

lögmál Bernoullis กฏของ เบอร์นัวล์ลิส (เก่ียวกับตัวเลข) 

massatala ในนิวเคลียสของอะตอม 
มีค่าใกล้เคียงกับน้ำหนักอะตอม 

massi มวล, ก้อน, ปริมาณมาก 
málmar โลหะ 
melting การย่อยอาหา่ร 

metrakerfi มาตราเมตริก สำหรับการช่ังตวงวัด 
ข้ึนข้ันละสิบตามแบบหลักทศนิยม 

Miklihvellur 
การเกิดระเบิดของมวลของไฮโดรเจนอะตอม 
ทำให้เกิดจกัรวาล 
และยังคงขยายตัวออกเนื่องจากแรงดังกล่าว 

misheitt dýr สัตว์เลือดเย็น 

myndefni สารที่ได้จากสารอื่น โดยผ่านทางเคมี, 
ผลิตภัณฑ์, ผลิตผล 

möndull แกน 
möndulsnúningur แกนหมุน 

náttúruval ขบวนการในธรรมชาติ ท่ีเฉพาะสิง่มีชีวิต 
ที่มีลักษณะเหมาะสมเท่านั้น 

neytandi ผู้บริโภค 

nifteind อนุภาคนิวตรอนท่ีไม่มีประจุ 
มีมวลมากกว่าของโปรตอนเล็กน้อย 

nitur ธาตุไนโตรเจน 
ธาตุแทช้นิดหน่ึงเป็นก๊าซในอากาศ 

núningur การเสียดสี, การเสียดทาน 
næringarnám การนำเข้าไปในร่างกาย 

okfruma เซลล์ท่ีเกิดจากการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ 
ของชายและหญิง 

orka พลังงาน 
orkupíramídi พลังงานแบบพิรามิด 

osmósa การดูดซึม, 
ปรากฏการณ์ท่ีของเหลวไหลผ่านน้อยกว่า 

oxun การรวมตัวกับอ๊อกซิเจน,การเคลือบด้วยออ๊กไซ
ด์ หรือการเอาธาตุไฮโครเจนออก 

óðal อาณาเขต 

ófrumbjarga lífvera จุลินทรีย์ในสิ่ิ่งที่มีชีวิต ท่ีได้พลังงานจาก 
การรวมตัวกับอ๊อกซิเจนของอินทรีย์สาร 

ólífrænt efnasamband 
สารประกอบท่ีไม่ใช่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ, 
เก่ียวกับสารประกอบอนินทรีย์สาร 
ที่ไม่มีองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต 

prótín โปรตีน (ธาตุที่ีมีอยู่ในไข่ขาว และเน้ือสัตว์ 
เป็นอาหารสำคัญของสตัว์) 

raðtengd straumrás อนุกรมของวงจรไฟฟ้า, 
การเชื่อมต่อกันของวงจรไฟฟ้า 
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rafeind อีเล็กตรอน, อีเล็กตรอนของอะตอม, 
หน่วยของประจไุฟฟ้า 

rafeindahýsing องค์ประกอบของอีเล็กตรอน 
rafleiðni สือ่ไฟฟ้า 
rafmagn ไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า 
raforka พลังงานไฟฟ้า 
rafsegulbylgja คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า 
rafsegulorka พลังงานคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า 

rafsegulróf แถบคล่ืนการสนัของแม่เหล็กไฟฟ้า 
ที่เกิดจากการหักเหของแสงสีขาว  

rafspenna ไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ระดับความดันของไฟฟ้า 
rafstraumur กระแสไฟฟ้า 
rafviðnám แรงต้านทานกระแสไฟฟ้า 

rannsóknargögn ข้อมูล ข้ออ้างอิง หลักฐาน หรือสถติิ 
ที่ได้จากการทดลอง 

ráðgáta ความลึกลับ, เร่ืองท่ีไม่เข้าใจ, ปัญหา, 
ránlíf การกินสัตว์อ่ืนเป็นอาหาร, การเบียดเบียน 
reikistjarna (pláneta) ดาวเคราะห์ 

renninúningur การเสียดทานในการเคลื่อนไหว 
(ว่าด้วยการเคล่ือนไหวของวัตถุ หรือจลศาสตร์) 

riðstraumur การแสไฟฟ้าสลับ 

ríbósóm (ríplur) 
อนุภาคเล็กๆ ท่ีประกอบด้วยโปรตีน และ 
RNA(มีบทบาทสำคัญเก่ียวกับการสงัเคราะห์ในเ
ซล์) พบในไซโตปลาสซึมของเซลล์ 

ríki อาณาจักร  

ríkjandi eiginleiki 

คุณสมบัติ 
หรือลักษณะพิเศษของพืชและสัตว์ท่ีเป็นตัวสำ
คัญ ในการวินิจฉัยว่า 
บริเวณน้ันสิง่มีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไ
ม่ 

RNA-sameind (RKS) 
มีบทบาทสำคัญเก่ียวกับการสงัเคราะห์ในเซล์ 
พบในไซโตรปลาสซมึ(ribonucleic acid หรือ 
ribose nucleic acid) 

róteind โปรตอน หรือ อนภุาคไฟฟ้าบวก 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางของปรมณู 

rýriskipting (meiósa) ไมโอซีส หรือวิธีการแบ่งเซลล์ 
ที่ทำให้เกิดเซลล์เพศ 

safabóla ช่องว่างหรือโพรงท่ีเป็นของเหลวใส 
หรืออากาศในโปโตปลาสซึมของเซลล์ 

samanburðartilraun การทดลองที่ตัวแปร(variables)ถูกควบคุม 
sameind โมเลกุล หรืออณู 

samhjálp ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่มีชีวิตสองพันธุ ์
ซึง่ต่างได้ประโยชน์ร่วมกันจากความสัมพันธ์ 

samliðun การรบกวน(คลื่นวิทยุ), การแทรกแซง, 
สิง่กีดขาวง 

samlíf การอยุู่่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิด 
(โดยเฉพาะท่ีให้ประโยชน์ซึง่กันและกัน) 

samstæðir litningar คู่ของโครโมโซมที่เหมือนกัน 

samsæta รูปแบบของยีน 
ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อลักษณะต่างๆ 

samsæta ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกัน 
แต่แตกต่างกันที่น้ำหนักอะตอม และประจุไฟฟ้า 

samvægi 
ภาวะสมดุลของสิง่แวดล้อมภายใน, 
ภาวะสมดุลทางคุณสมบัติเคมี 
และฟิสิกส์ของของเหลวในร่างกาย 

segulhvolf สนามแมเ่หล็กท่ีอยู่ในบรรยากาศ 
segulsvið บริเวณสนามแมเ่หล็ก 
sess (vist) โพรง,ช่อง, ซอก 
SI-kerfið ระบบช่ัง ตวง วัดสากล 
sjávarföll น้ำขึ้นน้ำลง 

skriðþungi ปริมาณการเคล่ือนท่ีของวัตถุ, 
แรงแห่งการเคลื่อนที่, แรงกระตุ้น, แรงผลักดัน,  

smástreymi น้ำลด 
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sníkill 
ปรสิต, สิ่งมีชีวิติที่อาศัยกินจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 
ดังเช่น เห็ด รา กาฝาก เล็น ไร หมัด ไสเ้ดือน 
พยาธิ 

sníkjulíf ความเป็นปรสิต, ความเป็นกาฝากหรือพยาธ ิ
snúningstími ระยะเวลาการโคจรรอบ, ระยะเวลาการหมุนรอบ 
sólkerfi ระบบสริุยจักรวาล 
sólmiðjukenningin ทฤษฎีเกียวกับจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ 
sólmyrkvi สุริยคราส 
spírun การแตกหน่อ, ออกหน่อ 
splæst DNA การรวมกันใหม่ของยีน ดี เอ็น เอ (พันธศุาสตร์) 
sporbaugur รูปกลมไข่ 

steingervingur ซากฟอซซิส, ซากสัตว์ 
หรือต้นไม้ที่ติดอยู่ในหิน  

sterk víxlverkun ผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างรุนแรง, 
มีปฏิกิริยาต่อกันรุนแรง 

stjörnuhrap สะเก็ด็ดาว, แร่ของดาวท่ีตกลงมาถึงพ้ืน, 
ดาวตก 

stofn กลุ่มพืชและสัตว์ท่ีอาศัยอยูู่ในบริเวณหน่ึง, 
ประชากร, เหล่ากอ, พืชพันธุ ์

storkna ทำให้เป็นของแข็ง, 
กลายเป็นของแข็ง,ทำให้เป้นผลึก 

stórstreymi กระแสนำ้ข้ึนมากในระหว่างพระจนัทร์ข้ึนเต็มดว
ง เดือนละครั้ง 

straumefni (kvikefni) ของเหลว, เก่ียวกับสารท่ีเปล่ียนรูปได้ง่าย 
straummótstaða แรงต้านทานกระแสไฟฟ้า 
straumrás วงจรไฟฟ้า 
stöðuorka พลังงานศักยะหรือพลังงานความดันไฟฟ้า 

stökkbreyting 
การเปล่ียนแปลง,ขบวนการเปล่ียนแปลง, 
หรือการเปล่ียนรูปแบบอย่างกระทนัหัน 
จากรูปแบบของพ่อแม ่

sumarsólhvörf           
(sumarsólstöður) 

จุดเริ่มต้นฤดูร้อนของซีกโลกเหนือ เริ่มเมื่อวันที่ 
21 มิถุนายน 

sundrandi (rotvera) การแยกส่วน, การย่อยสว่น, 
สิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อย 

súrefni อ๊อกซิเจน 
sveifluvídd ช่วงกว้างของคล่ืน, ความกว้างขนาด 

svipgerð 
ลักษณะทางกายชีวเคมี 
และสรีรวิทยาของคนๆหนึ่ง 
ซึง่ดูได้จากทางกรรมพันธุ ์หรือสื่งแวดล้อม 

sykra น้ำตาล(c12h22o11), 
สารประกอบคาร์โบไฮเครตจำพวกกลูโคล 

sýrur กรด 

sýrustig (pH-gildi) 
ภาวะเป็นกรด, ความเป็นกรดมากเกนิไป (pH 
คือสัญลักษณ์เกี่ยวกับ ไฮโครเจน ไอออน 
แสดงปริมาณความเป็นกรดหรือด่่าง) 

sætistala 

จำนวนประจุบวก 
หรือโปรตรอนในนิวเคลียสของอะตอม 
หรือเท่ากับจำนวนอีิีเล็คตรอน 
ที่ล้้อมรอบอะตอมอย่างปรกต ิ

sölt เกลือ 

tegund ชนิดของตระกลูพืชและสตัว์ 
ที่แยกออกเป็นตระกลู 

tilgáta สมมุติฐาน, ข้อสมมุติ อันไม่ต้องพิสูจน์ 
tilraun การทดลอง 
tíðni ความถี่ (ของคลื่น, ชีพจร) บ่อย 
tónblær (hljómblær) ลักษณะ หรือคุณภาพของเสียง 
tónhæð ระดับของเสยีง, ต้ังระดับเสียง 
tregða ความเฉือ่ย, แรงเฉื่อย, ความอยู่กับที ่
tunglmyrkvi จันทรคราส 
umferðartími เก่ียวกับการโคจร, ระยะเวลา, สมัย, ยุค 
umfrymi โปรโตปราสซมึของเซลล์ (ไม่นับนิวเคลียส) 
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valgegndræp himna หน้าที่ในการเลือกที่จะซึมเข้าไปได้ในเนื้อเย่ือ 
varmaburður การนำพาความร้อน หรือของเหลวหรือแก๊ส 
varmageislun การแผ่รังส ี (ความร้อน, กัมมันตรังสี) 

varmaleiðing การเป็นสื่อนำ (ไฟฟ้า, ความร้อน 
และกระแสอื่นๆ) 

varmaorka พลังงานความร้อน 
varmi ความร้อน 
vefur เนื้อเย่ือ 
veira เช้ือไวรัส 
veltinúningur การเสียดทานในการม้วน, กลิ้ง 
vetni ธาตุไฮโดรเจน, ธาตุแทช้นิดหน่ึงท่ีเบาท่ีสดุ 
vetrarsólhvörf 
(vetrarsólstöður) 

วันที ่21 - 22 ธันวาคม 
อันเป็นวันเริ่มฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ 

viðnám แรงต้านทาน, ความต้านทาน 
vinna งาน, ผลงาน 

vistfræði 
วิชานิเวศวิทยา, 
ชีววิทยาท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
สิง่มีชีวิตกับสิง่แวดล้อม 

víkjandi eiginleiki 
คุณสมบัติ หรือลักษณะพิเศษ 
ในลักษณะของพันธุกรรมอ่อน, 
หรือลักษณะพิเศษของกรรมพันธุ์อ่อน 

vísindaleg aðferð วิธีการดำเนินการทางวิทยาศาสตร์ 

vorjafndægur 
วันที ่21 มีนาคม 
อันเป็นวันที่กลางวันเท่ากับกลางคืน 
หรือวันวสันตวิษุสวัต 

vökvi ของเหลว  
ytri reikistjörnur ดาวเคราะห์ช้ันนอก 
þétting การรวมตัวกันแน่น, ภาวะทีร่วมตัวกนัแนน่ 
þriðja lögmál 
Newtons ทฤษฎีของนิวตันขั้นที่สาม 

þróun การพัฒนาการ, วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า 

þróunarkenningin ทฤษฎกีารพัฒนาการ, วิวัฒนาการ, 
ความก้าวหน้า 

þrýstingur ความกดดัน, แรงกดดัน, แรงอัด 

þveiti การขับถ่ายออก, สิ่งที่ถูกขับถ่ายออก (เช่น 
อุจจาระ ปัสสาวะ เหง่ือ) 

þverbylgja คล่ืนประเภทคล่ืนผิวน้ำ, คล่ืนตามขวาง 
þyngd แรงดึงดูด, น้ำหนัก 
þyngdarkraftur โอนเอียงเข้าหา, แรงดึงดูดระหว่างของสองสิ่ง   

þyngdarlögmál 

ทฤษฎว่ีาด้วย แรงดึงดูดระหว่างของสองสิง่ 
ท่ีมีค่าเป็นสัดสว่น กับผลคูณมวลวัตถุ 
หารด้วยระยะทางระหว่าง สองสิ่งนั้น 
ยกกำลังสอง  

þynning การละลาย, ภาวะท่ีถูกละลาย, เจือจาง 
þörungur พืชทะเลจำพวกเห็ดรา 
ætt ครอบครัว, สกุล, พันธุ,์ วงศ์วาน 
ættbálkur เผ่า, เผ่าพันธ,์ วงศ์ตระกลู,ชาติวงศ์ 
ættkvísl จำพวก, ประเภท, ชนิด, พันธุ,์  
æviskeið ช่วงระยะเวลาของการดำเนนิชีวิต, ตลอดชีวิต, 
æxlun การสบืพันธุ,์ การแพร่พันธุ์, กระบวนการสืบพันธุ์ 
öldudalur ราง, รางน้ำ, ท่อน้ำ, แอ่งน้ำ 
öldutoppur หงอน, หงอนไก่, ยอด 

öreind 

อนุภาคหรือส่วนประกอบของสสาร 
ที่ซับซ้อนน้อยกว่าอะตอม, 
อนุภาคของปรมาณูซึง่เป็นส่วนสำคัญ 
หรือเป็นรากฐาน 

örvera จุลชีวะ, จุลชีพ 
öryggi (var) ลวดตะก่ัวนิรภยั, ฟิวส์ 

 


