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abeam ตามขวางหรือทางขางของเรือ

abrasive วัตถุสําหรับใชขัดถูโลหะ, คม

abrasive  paper กระดาษทราย

avrasive stone หินขัดหรือใชลับโลหะของมีคม

absolute temperature ระดับอุณภูมิ ซึ่งถือเอาจุดที่แกสหดตัวจนหมด เปนกําหนดเกณฑของความรอน

absolute zero จุดที่ต่ํากวาศูนยของปรอทเซ็นติเกรด 273 องศา (หมายถึงจุดที่คํานวณวาแกสจะหดจนหมด)

abstract รายการยอ

abstract of title รายการยอของโฉนด

abuilding กําลังสราง

abutment ตอหมอเสาเรือน, รากฐานของเสา, เคร่ืองค้ําหรือไมคํา สวนที่ย่ืนออกมา

A.C. = alternating current ไฟฟากระแสสลับ

acacia concinna ฝกสมปอย (ซึ่งใชตมเอาน้ําผสมกับหอระดาน ใชสําหรับทําน้ํายาเขียนลายรดน้ําผนังปดทอง

acceleration อัตราเรง, ความเร็วเพ่ิมขึ้น

accelerated weathering test ความคงทนตอดินฟาอากาศ

accssory เพ่ิมเติม, สวนประกอบ, อุปกรณ

accident วิบัติเหตุ, ภายนอก, สวนประกอบ

accumulator หมอแบตเตอรี่เก็บกระแสไฟฟา, แบตเตอรี่

acetic acid กรดน้ําสม

acetylene แกสซึ่งเกิดจากแคลเซี่ยมคาไบดใชในการเชื่อมโลหะ

acetylene lamp ตะเกียงแกส

acoustic เกี่ยวกับการปองกันเสียงสะทอน เชน การบุดวยผนังกระดาษเซลโลแท็กซในโรงภาพยนตร

acoustical ceiling ฝาหรือเพดานที่ทําใหปองกันเสียงสะทอนได

acoustic materials วัตถุที่ใชในการปองกันเสียงสะทอน เชน กระดาษอัด

acoustical properties มีคุณสมบัติหลายอยางในการปองกันเสียงสะทอน

acquistive prescription การถือสิทธิ์เปนเจาของที่ดิน ซึ่งไดมีการครอบครองมานาน จนพนอายุความ

acre หนวยวัดพ้ืนที่หรือเนื้อที่ของที่ดิน (1 เอเคอร เทากับ 2 ไรคร่ึง)

across ขาม, ผาน, ขวาง, ตามขวาง, ตัดผานกัน

actinic rays แสงพน, สีมวง

acute angle มุมแหลมอยางรูปชายธง, มุมชายธง

adspt ดัดแปลงใหเหมาะสม

addition การตอเติม, การเสริม

adit อุโมงค, เหมืองแร

adjacent อยูใกลชิดติดตอกัน

adjacent poles ขั้วแมเหล็ก หรือ เสาที่อยูใกลกัน
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adjustable ปรับได, ตั้งได, แตงใหเหมาะสมได out of adjustable = หลวม, ปรับใหเขาที่, ปรับตั้งไมได

adjustable screw driver ไขควง (ชนิดมีสลักบังคับหมุนเกลียว)

adjustable spanner กุญแจเลื่อน

admxture วัตถุที่ผสมขึ้น, การผสม

adz, adze ผ่ึงตากไม

aerial สายอากาศ, สูงเทียมอากาศ, เปนอากาศ

aerodrome สนามบิน

aerodynamics วิชาวาดวยพลังและความเคลื่อนไหวของอากาศ

aerolite สะเก็ดแรหรือหินที่ตกลงมาจากอากาศ

African Mahogany ไมมาฮอกกานีทางปาแอฟริกา ซึ่งถือวาเปนไมอายุนานและเนื้อแข็งใชทําเครื่องเรือนได

against ตัดกับ (ผนัง), ทวน (น้ํา), ตรงกันขาม, กั้น, ปะทะ

A.I.C.B.= Associate of the สมาคมวิศวกรโยธา

Institute of Civil Engineers

air bubie ฟองอากาศ

air-compressor เคร่ืองวัดอากาศ

air-conditioned หอง หรือ โรงภาพยนตรที่ใชเคร่ืองปรับอากาศ

air-conditioning เคร่ืองปรับอากาศ, การปรับอากาศ

air-entraining agent วัตถุจําพวกที่ใสลงไป เพ่ือชวยใหเกิดฟองอากาศเล็กๆ แผปนอยูทั่วเนื้อคอนกรีต 

(มักใชกันในประเทศที่มีอากาศหนาว)

air passage ชองทางเดินหรือผานเขาออกของอากาศ

air-pocket หลุมอากาศ

air-port สนามบิน, ลานจอดเครื่องบิน

air-port pavement ลานว่ิงของเครื่องบิน

air-tight ลมหรืออากาศเขาไมได

air vent ชองลม, ชองเล็กๆ สําหรับปดเปดรับอากาศ

aisle ชองทางเดินระหวางที่นั่งในโรงมหรศพ หรือในโบสถกคริสตศาสนา

alabaster หินปูนชนิดหนึ่งใชแกะสลักทําโปะไฟฟาหรือแจกัน

alcove เว้ิง, ซุมไม, เว้ิงในหองสําหรับตั้งเตียง

alder wood ไมชนิดหนึ่งใชทําเครื่องบานและเครื่องเรือน

algebra พีชคณิต

aligiment เสนตรง, การวางแนว, ตั้งใหอยูในเสนตรง

alkali, alkaline ดาง, เปนดาง

alkaline earths ออคไซดของวัตถุจําพวกปูน

alkaline metals โลหะจําพวกที่เปนดาง เชน โปแตสเซี่ยม

alkaline silicate วัตถุเคมีซึ่งใชเปนสวนผสมสําหรับอุดรูในคอนกรีต
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alloy-steel เหล็กผสม

alluvium ดินทรายซึ่งถูกน้ําซัดและพามาจมอยูสองฟากแมน้ําลําธาร

aloft สูง, บนยอดเสากระโดง

alternating current กระแสไฟสลับ

altitude ระยะสูง, ระดับสูง

altitmeter เคร่ืองวัดระยะหรือระดับสูง

alum สารสม

aluminium อลูมิเนียม

aluminium corrugated roofing แผนอลูมิเนียมลูกฟูก ใชสําหรับมุงหลังคา

aluminium edging strip แผนอลูมิเนียมที่ทําเปนขอบหรือริมหุมรอบๆ เชน ขอบโตะ

aluminium folding rule ไมฟุต ทําดวยอลูมิเนียมชนิดพับได

aluminium sheet แผนอลูมิเนียม

amalgam ปรอทผสมกัลโลหะอ่ืนๆ

amber อําพัน, สีเหลืองอยางอําพัน

amber paint สีเหลือง, สีอําพัน

ammeter เคร่ืองวัดจํานวนแอมแปรของกระแสไฟฟา

Amundsen ชื่อนักสํารวจชาวนอรเวยผูคนพบขั้วโลกใต (ค.ศ. 1872-1928)

analysis การวิเคราะห, การแยกธาตุ

analytical กระจาย, วิเคราะห, แยกธาตุ

analytical geometry วิชาเลขาคณิต วาดวยการจําแนกจุดและเนื้อที่ออกตามเกณฑของเสนตางๆ ทั้งระยะตั้งระยะขวาง

analytical table บัญชีจําแนกรายการ

anchor bolt สลักเกลียวตอเสา, สลักเกลียวจับยึดโคนเสาบนคานคอดิน

anchor plate แผนโลหะที่ฝงอยูใตพ้ืนดินสําหรับโยงสายสะพาน

ancient สมัยโบราณ, โบราณกาล, เกาแก

aneroid barometer เคร่ืองวัดความกดดันของอากาศ (ไมใชปรอท)

angle มุม, เหลี่ยม, งอรูปขอศอก, เปนเหลี่ยมและมุม

angle-bar เหล็กฉาก, เหล็กทาวแขน

angle-brace เหล็ก หรือ คันหมุนเครื่องรูปขอศอก

angle-bracket เหล็กหรือไมทาวแขนรับหิ้งหรือชั้น, ไมยึดมุม

angle iron เหล็กฉาก, เหล็กทาวแขน

angle of dip มุมลาด, มุมเอียง

angle of incidence มุมหักของแสงซึ่งไปสูกระจกหรือแวน

angle of inclination มุมเฉลียง, มุมเอียง, มุมหัก

angle of refraction มุมหักของแสงที่เกิดจากแสงสะทอนผานผิวน้ําหรือกระจก
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angular เปนเหลี่ยมและเปนมุม

angular velocity อัตราความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนไหวเปนวง

Angstrom unit หนวยวัดขนาดคลื่นแสง

aniline น้ํามันชนิดหนึ่งกลั่นจากถานหินหรือน้ํามันดวยกันใชผสมทําสีน้ํามัน

annealed wire ลวดโลหะที่ทําการเผาหรือชุบใหออนตัวแลว

annexe โรงเรือนที่ปลูกติดตอกับตัวตึกใหญ เชน โรงรถหรือเรือนพักรอน

annular เปนวงกลมอยางวงแหวน, สริยคราสจับเปนวงกลางดวง

anthill จอมปลวก, ดินจอมปลวก

antechamber หองนอนสําหรับผูที่มานั่งรอ

anthracite ถานหินชนิดหนี่งมีลักษณะแข็งและเปนเงา

anticlockwise ตรงกันขามกับการหมุนแบบเข็มนาฬิกา คือหมุนจากขวามาซาย, หมุนซาย

anticyclone ลมพายุซึ่งเกิดจากความกดของอากาศสูง, ลมบาหมู

antiogarithm เลขสําหรับหาจํานวนจริง จากการบวกหรือลบ

antimony พลวง, ธาตุแทชนิดหนึ่งมีลักษณะเปราะใชในการชุบโลหะ

antique โบราณวัตถุ, เกาลายคราม

anti-refection กันแสงสะทอน

anti-rot cedarwood ไมจําพวกยมหอม ซึ่งไมคอยผุเปอยงาย ใชทําฝาเรือนหรือเครื่องเรือน

anvil ทั่งตีเหล็ก, แทนขึ้นรูปโลหะ

apartment หองภายในอาคารที่แบงออกเปนหองๆ (ความหมายเดียวกับ room หรือ chamber)

aperture ชองหรือหนาตาง ชองเล็กๆ สําหรับติดตั้งเครื่องวิทยุหรือเก็บของ, ชองกลมในกลองถายรูป

apex ยอดแหลม

apparent time เวลาจริงซึ่งคํานวณดวยการวัดแสงแดด

appraisement การประเมินราคา, การตีราคา

apprentice ลูกมือฝกหัดงาน, ฝกหัดงาน

approach ทางลาดขึ้นสะพาน, ใกลจะถึงมีลักษณะใกลเคียง

approximate ประเมิน, ประมาณอยางเคราๆ

april green สีเขียวออน

apron กระบัง, ครอบ

apron frange ชาย (กระเบื้อง) หรือปกที่ย่ืนออกมาเปนกระบัง

apron lining ไมปะหัวตง (ไมที่ตีปกหัวตงเพ่ือดูใหเรียบรอย)

apse สวนของโบสถที่ทําย่ืนออกไป

aqua green สีเขียวออน

aquamarine สีเขียวออน

aqueduct สะพานสําหรับวางทอน้ํา, ทอน้ํา หรือ ทอประปาขนาดใหญที่วางตอขามคลอง,สะพานยาว
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arbour,arbor ซุมไมในสวน

arboured walk ทางเดินที่มีตนไมปลูกใหรม

arboresent เกี่ยวกับตนไม, ปกคลุมไปดวยตนไม

arc สวนโคงของวงกลม, ประตูโคง, ประกายไฟ เชนที่เกิดจากการเชื่อมโลหะกระทบกับหิน

arcade ทางเดินที่มีกันสาดของอาคารสองขางมาตอกันเปนเงารม หรือมีเสาซุมทั้งสองขาง

arch เสนโคง, โคงซุมประตู, สวนโคงตอนบนของชองประตูหนาตาง, สวนโคงของทองฟา

arch door ประตูที่ทําเปนกรอบรูปตอนบนโคง

archway ทางเดินลอดซุม

architect สถาปนิก, ชางกอสราง

architectural ในทางออกแบบกอสราง

archiecture สถาปตยกรรม, การออกแบบกอสราง

area พ้ืนหอง, พ้ืนที่, เนื้อที่, ชองริมถนนที่ขุดลงไปเพื่อใหแสงแก หองใตถุนของบานอยางตางประเทศ

areaway ชองทางริมถนนที่เจาะใหแสงสวางแกหองใตถุน

arena สนามเลนกีฬา

arm-chair เกาอ้ีนวมมีพนักวางแขนทั้งสองขาง

arm-rest พนักทาวแขน, ที่วางแขน (ของเกาอ้ี)

around ลอมรอบ, รอบๆ, ลอม, อีกดานหนึ่งของ (มุมถนน)

artesian well บอน้ําบาดาล

asbestos แรชนิดหนึ่งมีสีขาวเปนเสนๆ ใชผสมกับวัตถุเพ่ือใหเหนียวและทนไฟ เรียกกันวาใยหิน

asbestos cement pipe ทอซีเมนตผสมใยหิน 

asbestos cement sheet แผนกระเบื้องซีเมนตผสมใยหิน (ใชบุทําฝาเพดานหรือฝา)

asbestos corrugated roofing แผนกระเบื้องลูกฟูกผสมใยหินและซีเมนตใชสําหรับมุงหลังคากระเบื้องซีเมนตลูกฟูกมุงหลังคา

asbestos shingle กระเบื้องมุงหลังคาผสมใยหิน

ascent เนิน, ลาด, ทางขึ้น

ash เถาถาน, ขี้เถา

ashen-grey สีขี้เถา, สีเทาแก

ashpit cleanout ทอระบายขี้เถาของเตาผิงภายในบานเมืองหนาว

aspen fencing ร้ัวที่ทําดวยไมอ้ังหลิว (ตนไมชนิดหนึ่งลําตนสูงคลายตนสน)

asphalt ยางมะตอยทําจากน้ํามัน ใชสําหรับลาดถนน และอุดรูร่ัวบนหลังคา

asphalt cement อุดดวยยางมะตอย, เชื่อมหรือเกาะกันดวยยาง

assay ถลุงดูเนื้อโลหะในแร, ตรวจสอบ, การถลุง

assembly plant โรงงานคุมเครื่องจักร

atlas สมุดแผนที่

atmosphere หนวยวัดความกดของอากาศ (เทากับ 14.7 ปอนดตอตารางนิ้ว)

A



atoll เกาะหินปะกะรัง

atomize ทําใหเปนละอองฝอย

attic หองเพดาน

attic ceiling ฝาเพดาน

attic room หองเพดาน, ชองขึ้นไปบนหองเพดาน สําหรับซอมกระเบื้องหลังคา

attic stairs บันไดสําหรับขึ้นหองเพดาน

attraction of gravity ความดึงดูดของศูนยถวง

auburn สีแดงปนน้ําตาล

auction การขายทอดตลาด เลหลัง, การประมูล

auditorium หองประชุม

auger บิดหลา, สวานเล็กๆ 

augered pile เข็มวางรากฐานคอนกรีต

average คิดเฉลี่ย, คิดถัว, จํานวนเฉลี่ย

awash เสมอกัน, ระดับน้ํา

awning ผาใบบังแดด

axis of a sphere เสนผาศูนยกลางของลูกกลม

axle เพลา, แกน, คาน

axle beam คานขวาง

azure สีฟา
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back door ประตูหลังบาน

back-ground พ้ืน, ขางหลัง, สวนที่เห็นไกลๆ ในภาพ

back-ground paint สีทาพ้ืนผนัง, สีพ้ืนของภาพ

back panel แผนไมหรือกระดาษแข็งที่ปรุขางหลังของตูหรือโตะ

back rest พนักเกาอี้, พนักพิงหลัง

back saw เลื่อยไม (ใชสําหรับเลื่อยไมเล็กๆ)

back - stairs บันไดหลัง

back-stays ไมค้ํายัน, เครื่องค้ํายัน, เชือกที่โยงร้ังเสากระโดง

back water หวยหรือหนองที่ติดกับแมน้ํา

back yard สนามหลังบาน

bail, bale วิดน้ํา

bailer เครื่องวิดน้ํา

Beiley Bridge สะพานที่ทําขึ้นเปนทอนๆ ใชประกอบและถอดออกจากกันได คิดขึ้นโดย Bsiley วิศวกรชาวอังกฤษ

bakelite แผนเบคาไลท ซึ่งทําจากวัตถุหลอมเหลวชนิดหนึ่งคลายยาง ใชทําฉนวนไฟฟาและภาชนะ

balance คันช่ัง, ช่ังน้ําหนัก, งบดุล (บัญชี)

balance-beam คันช่ัง, คานสะเกลยาวที่เลื่อนไปตามน้ําหนักของเครื่องช่ัง

balcony ระเบียง, มุข

ballast หินสําหรับผสมปูนทําคอนกรีต, หินโรยทางรถไฟ, ถวงน้ําหนักของเรือไมใหโครง

ball-bearing ลูกปนตลับ ที่ใชรองรับการเสียดสีของเพลาเครื่องจักร, ตลับลูกลื่น,ตุกตาประกับเพลา

baluster ซี่ราวบันไดหรือเฉลียง, ลูกกรงบันได

balustrade ราวบันได, เสาลูกกรงบันไดตัวใหญซึ่งตั้งเปนระยะๆ

bamboo ไมไผ, ไมรวก

band saw เลื่อยวงเดือน

bangatex ไมอัดจากชานออย ซึ่งประกอบดวยกากออย และฟนนิไซด

banisters ราวบันได

bank ขอบหรือมูลดิน, ที่ตื้น, ฝง, ถม (ถนน) ใหเอียงตรงทางโคงเลี้ยว, แถว, แนว, ตอเขาดวยกันเปนแถว

banyan ตนไทร ตนกราง

bar ไมขวาง, เหล็กขวาง, กลอนประตู, สลัก, คาน, ลูกกรง, สันดอน, เครื่องกีดขวาง, ร้ัว,

ที่จําหนายเครื่องดื่ม, หนวยวัดความกดของอากาศ

barbed wire ลวดหนาม

barbados pride ตนดอกนกยูง, ตนมะกล่ําตาชาง

barber's Pole เสาทาสีแดงสลับขาวที่แขวนหนารานแตงผม บอกสัญญลักษณของรานตัดผม

barium ธาตุแทชนิดหนึ่ง เปนอนุมูลของแรบาไรทิสใชสําหรับทําสีขาว

bark เปลือกไม, ถากเปลือกไมออก, กระเทาะผิว
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barn ยุงฉางเก็บขาว, โรงนา

barometer เครื่องวัดความกดของอากาศ, ปรอทวัด

barometric pressure ความกดของอากาศ

barrage ทํานบ, เครื่องกั้น

barricade กั้น, ทํานบ, เครื่องกีดขวาง

barrier ประตูกั้นทาง, เครื่องกั้นทาง

barrier-reef หินประการังที่อยูรอบๆ เกาะ

barrow รถดุน สองลอบรรทุกของ, รถสาลี่

basal ขนานกับฐาน, เกี่ยวกับรากฐาน

basalt หินสีดํามีเนื้อละเอียดซึ่งเกิดจากภูเขาไฟ

bascule bridge สะพานหก, สะพานที่ใชน้ําหนักถวงกันอยูอยางตาเต็งคันช่ัง

base ราก, ฐาน, หลัก, สีพ้ืน, ตั้งฐาน, ตั้งพ้ืน

bascboard กระดานที่ปดฐานขางกน

base-line ฐานของรูปสามเหลี่ยมที่ใชเปนหลักในการทําแผนที่

basement หองใตถุนตึก, หนาตางหองใตถุน ตึกที่ติดกับขอบถนนอยางประเทศ

basement floor พ้ืนหองใตถุนหรือตึกหองใตดิน

base-plate ฐานรองรับเครื่องจักรที่ทําดวยแผนโลหะ

basin สระน้ํา, อูเรือ, ลุมน้ํา

basket-chair เกาอี้สาน

bastard file ตะไบครึ่งหยาบครึ่งละเอียด,ตะไบขนาดกลางไมหยาบไมละเอียด

bastaro rosewood ไมพยุงเทียม

bastion ปอมที่ย่ืนออกมาจากกําแพง

bate ลดลง, ผอนลง, เบาลง

bathroom หองอาบน้ํา

bath-tub อางอาบน้ําในหองน้ํา

batten หลัก, เข็ม, ตอก, ไมระแนง, ไมสําหรับดาม, สลัก, ปูกระดาน

battering ram เครื่องกระทุง

battery หมอเก็บไฟฟา, หมอแบตเตอรี่

battlements กําแพงที่ทํายอดเปนรูปใบเสมาอยางกําแพงโบราณ, ใบเสมาบนยอดกําแพง

bauxite สินแรอลูมิเนียม

bay มุมที่ย่ืนออกมาเปนรูปวงกรมครึ่งซีก, เวิ้งในหองระหวางเสาสองตน, สีน้ําตาลแกมแดง

bay-window หนาตางที่ทําเปนมุมย่ืนออกมา

B.E.= Bachelor of Engineering ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต

beach หาดทราย
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beach-head หัวหาด

beacon กระโจมไฟ

bead สันดามกําแพงตึก, เสนลวดลายที่ทํานูนขึ้นมาจากพื้น, คิ้ว (ผนังตึกหรือฟากกระดาน)

beam ไมหรือเหล็กทอนยาวทําคานขวาง, ไมหรือเหล็กที่ใชในงานกอสราง, รอด, ขื่อ, คาน,

คราวแสงสวาง ซึ่งสองเปนลําอยางไฟฉาย

beam compass วงเวียนบรรทัด

bearer คานเสริมกลางบันไดเพ่ือชวยไมใหลูกนอนออนกลาง

bed แนวหิน, ฐาน, แทน, พ้ืนถนนรถไฟ, เตียงนอน

bed chamber หองนอน

bed-room หองนอน

bed-plate แผนโลหะทําฐานตั้งเครื่อง

bed-post เสาเตียง

beechwood ไมเนื้อแข็งจําพวกไมมะเดื่อ

beewax ขี้ผึ้ง

belay ลูกเขือกไขวกัน

belfry หอระฆัง

belt สายพานเครื่องจักร, แถว, แนว, ทิว

belt fastener เหล็กประกับตอสายพาน

bench มานั่ง, โตะทํางานของชางไมหรือชางเครื่อง

bench test การทดลองเครื่องจักรกอนตั้งเครื่อง

bench vice ปากกาแทนติดโตะสําหรับจับหรือหนีบวัตถุ

bend โคง, โกง, งอ, คด, ตัวโคง

bending test ทดสอบความเหนียว

B. Eng.= Bachcelor of Engineering ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต

benzene น้ํามันเช้ือเพลิงซึ่งกลั่นจากพืชสัตวหรือถานหิน ใชผสมน้ํามันและทําสี

benzoline น้ํามันแรใชแทนน้ํามันสนสําหรับละลายไขหรือผสมสี

Berlin blue สีน้ําเงินแก

Bermuda grass หญาแพรก

beryl แรชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งใสคลายนิล

bessemer steel เหล็กกลาที่ทําจากเหล็กหลอ โดยวิธีถลุงซึ่งคิดขึ้นโดยชาวอังกฤษช่ือ Henry Bessemer

bevel บาก, ทํามุม, ทําบังใบ,เชิงชาย

bi-fold doors ประตูที่พับเปนสองตอนได ประตูที่เลื่อนไปมาไดสองตอน

bill-board กระดานปาย, กระดานปดประกาศ

bin ถังทิ้งขยะมูลฝอยซึ่งอยูตามบาน
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binding wire ลวดผูกเหล็ก

bisector เสนที่ตัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกเปนสองสวนเทาๆ กัน เสนตัดผานแบงสอง

bismuth ธาตุแทชนิดหนึ่งจําพวกโลหะ ใชทําโลหะผสม

bit ตอกสวาน, เศษ, สวน

bitumen น้ํามันดิน

bituminous มีลักษณะเชนน้ํามันดิน, ทําจากน้ํามันดิน, น้ํามันดินผสมอยูดวย

biutuminous black paint สีดําที่ทําจากน้ํามันดิน

bituminous cosl ถานหินที่มีน้ํามันดินปนอยู

bituminous material วัตถุที่ทําจากน้ํามันดิบ หรือมีลักษณะอยางน้ํามันดิน เชน ยางมะตอย

black สีดํา, เอาสีดําทา, ดับไฟ, ทําใหดํา

black-board กระดานดํา

black diamond ถานหิน

black iron เหล็กเหนียวชุบกลา

black vanish รักสีดําซึ่งใชสําหรับเคลืบหรือปดทอง

blade ใบมีด, ใบเครื่องมือคม เชน ใบเลื่อย (sawblade), สวนแบนของใบจักรหรือใบพัดลม

blank wall กําแพงทึบ, กําแพงที่ไมมีชองหนาตางหรือประตู

bldg = building ตึก, อาคาร, โรงเรียน

blende แรสังกะสี

blind ที่ไมมีประตู, (ตรอก) ตัน

blind drain ทอโปรงทึบ

block ทอนไม, ทอนหิน, ทอน, ตึกที่แบงเปนตอนๆ มีถนนคั่น, เครื่องกีดขวาง, 

แทงเปนรูปสี่เหลี่ยมเชนอิฐหรือไม

blockboard ไมที่เลื่อยเปนแผนสี่เหลี่ยมแลว, ไมแปรรูป

blockboard solid balustrade ราวบันไดซึ่งทําดวยไมเนื้อแข็งทั้งทอน

block-house บานที่ปลูกดวยปกไมทั้งหลัง, บานไม

blower ตะเกียงฟู, เครื่องเปาน้ํามัน (ใชในงานทาสี)

blow-hole ชองลม, ชองน้ําพุ

blow-lamp ตะเกียงฟูใชงานขูดสีเกาทิ้ง

blowtorch ตะเกียงฟู, ตะเกียงสําหรับใชงานเช่ือมและบัดกรี

blue สีฟา, สีน้ําเงิน, ฟา, เขียว

blue paint สีน้ํามันสีฟาหรือสีน้ําเงิน, ทาสีฟา

blue print สําเนาแผนผังที่พิมพขึ้นโดยวิธีถายหรือที่เรียกวา "พิมพเขียว"

bluish สีน้ําเงินออน, สีฟา

blush pink สีชมพูสด, สีชมพูแก
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bo ตนโพธิ์

board ไมกระดาน, แผนกระดาน, แผนกระดาษแข็ง, เอาไมกระดานตีกั้น, โตะอาหาร, ที่พัก

boarding-house หอพัก

bog หนอง, บึง, ตม, บอโคลน

bogged ติดตม, จมลงในโคลนเลน

bolster เครื่องรองหรือหมุน, หมุน, เสริม, ทําใหสูงขึ้น

bolt สลักเกลียว, สลักประตู, ควง, เครื่องรอน, กระชอน, ตรึงไวดวยสลักเกลียว

bolt and nut สลักเกลียวพรอมดวยนอต

bonnet ฝาชีกครอบปลองไฟ, ฝากระโปรงเครื่องรถ

book-case ตูหรือช้ันสําหรับวางหนังสือ

booms ที่บนดาดฟาเรือสําหรับเก็บของ

booth แผงลอย, รานขายของในงานออกราน

borax ธาตุชนิดหนึ่ง มาจาก boron ใชทําน้ําประสาน

border เขตแดน, มีอาณาเขตติดตอ, ขอบ, ริม, เปนขอบ, อยูรอบ

borderland ชายแดน, เขตติดตอกับชายแดน

border-stone หลักปกปนเขตแดน

boring เจาะ, ไซ, ควาน

boring-bit ตอกสวาน

borings ขี้สวาน, ดินที่เจาะขึ้นมาจากบอ

boron ธาตุแทชนิดหนึ่งมีลักษณะเปนผงสีน้ําตาล ใชทําน้ําประสาน

boss ลายดุน, ลายสลัก, สลักลวดลาย

botany พฤกษศาสตร

botanical gardens สวนพฤกษศาสตร, สวนสาธารณะที่ปลูกตนไม ดอกไมใหคนเขาไปเที่ยว

botchwork งานหยาบ, งานทําอยางลวกๆ

bottle-green สีเขียวแก

bottle-neck คอคอด, ถนนที่รูปอยางขวด

bottom ตีนเขา, ทองเรือ, กนทะเล, ปลายตรอก, ขีดต่ําสุด

bottom step บันไดตอนลางสุด

bougainvillaes ตนตรุษจีน

boulevard ถนนที่ปลูกตนไมสองขาง

bound ขอบเขต, ปริมาณ, เสนคั่น, บริเวณ

bow-compais วงเวียนชนิดเขาโคง แบบเขาควาย

bower ซุมไมในสวน, หองในเรือน

bow-window หนาตางโคง
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box-beam คานเหล็กตอกันเปนรูปสี่เหลี่ยม

box-bed เตียงพับติดกับผนังได

box-compass เข็มทิศชนิดใสสลัก

box-drain ทอสี่เหลี่ยม, ทอระบายน้ํารูปสี่เหลี่ยม

box-matal โลหะผสมสําหรับทําเครื่องประกับเพลา

box-apanner กุญแจกระบอก ที่เรียกกันวากุญแจบอกซ สําหรับไขหรือขันหัวนอด

brace ไมค้ําเสาสะพาน, เครื่องค้ําหรือเหนี่ยวร้ัง, มือหมุนดามสวาน, ดาม, ร้ัง, พาด

bracket ไมหรือเหล็กทาวแขน, เหล็กแขวนโคม

brae ไหลเขา, เนินเขา

brass ทองเหลือง

brass-plate แผนปายทองเหลืองบอกช่ือที่ติดอยูหนาประตูบาน

brass-tack ตาปูทองเหลือง

brass-tube ทอหรือราวทองเหลือง

breach รอยแตก, ชองโหว

break the ground พรวนดิน

brease-wall กําแพงหรือร้ัวที่กั้นสูงเพียงแคหนาอก

breccia หินปูนที่จับกันเปนกอนแหลมคม

breezyway ชองทางเดินทางลมออนๆ ที่พัดม

brick อิฐ, กออิฐ

brick-bat กอนอิฐ

brick-clay ดินเหนียวสําหรับปนทําอิฐ

brick-earth ดินเหนียวสําหรับปนทําอิฐ

brick-foundation การกออิฐ, การกออิฐวางราก เพ่ือฉาบปูน

bricg-layar ชางกออิฐ, ชางกอตึก

brickwork งานกออิฐ, ตึกหรืออาคารที่กอดวยอิฐ

bridge สะพาน, ทอดสะพานขาม, ประสาน, ตั้ง สัน

bridge girder คานสะพาน

bridge-head หัวสะพาน

bridging สะพานไฟ

bridge span ชองสะพาน, ชองกวางของสะพาน

brief of title รายการยอในโฉนดตราจอง

bridstone กํามะถัน

brine น้ําค็ม, น้ําทะเล, น้ํากรอย, ทะเล

brine pit บอเกลือ
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briny deep กนทะเล, ทองทะเล

brink ขอบ, ริม, ปาก (บอ)

briquette หินที่สะกัดเปนรูปสี่เหลี่ยม คลายอิฐกอกําแพง

British Thermal Unit หนวยวัดความรอนของอังกฤษ เทากับจํานวนความรอนที่ทําใหน้ํา 1 ปอนด 

ขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮท (อักษรยอ B.T.U.)

brittle เปราะ, แตกงาย, รวน

broach เครื่องเจาะ, เครื่องควานรู

broad กวาง, สวนกลาง, ขยายใหกวาง

broadaxe ขวานตัดตนไมมีหนาคมกวาง

broad gauge ทางรถไฟขนาดกวางกวาธรรมดา คือ กวางกวา 4 ฟุต 8 1/2 นิ้ว

bromide paper กระดาษอัดรูปถาย

bronze โลหะ ผสมดวยทองแดง และดีบุก, ทองสัมฤทธิ์, สีเหลืองบรอนซ

bronzed สีเหลืองอยางทองบรอนซ, เคลือบหรือชุบเปนสีทองบรอนซ

brorze-powder ผงทองบรอนซใชผสมกับน้ํามันลินสิต ทําเปนสีน้ํามัน

brook หวย, ลําธาร, ละหาน

brown สีน้ําตาล

brownish สีน้ําตาลออน

brush แปรงทาสี, พูกันระบายสี, แปรงถานดีใชกับเครื่องไฟฟา, ปดดวยแปรง

buck-saw เลื่อยฉลุขนาดเล็ก

bucket ถัง

bucket-dredger ถังตักดินของเรือขุดลอก

bud green สีเขียวออน, สีตอกไมตูม

buffer เครื่องรองน้ําหนักและกันสะเทือน อยางเชน กันชนรุหรือแหนบ, แปนยืดหยุน รองรับการปะทะ

build, built โครง, สราง, กอน, กอ, รูปราง, สรางตึก, ปลูกบาน

building อาคาร, ตึก, โรงเรียน

building construction การกอสรางอาคาร

building law พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร

building materials วัตถุที่ใชในการปลูกสรางอาคาร เชน ปูนซีเมนต อิฐ ไม

building paper กระดาษทําผนัง หรือบุฝาผนัง

bulb หลอดไฟฟา, กระเปาะเก็บปรอทวัดความรอน

bulb holder กระจุบเสียบหลอดไฟฟา

bulkhead in bedroom ผนังซึ่งกั้นเปนตอนๆ ใหหองนอน

bullnose step มุมโคงของลูกตั้ง และลูกนอนบันได  ที่ทําใหรับ  โคนเสาบันได

bulwark กําแพงหนา, ร้ัวแข็งแรง, กราบเรือ
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bumpy ถนน เปนหลุมเปนบอ, กระเทือน

buna ยาเทียม

bund เขื่อนกั้นน้ํา

bungalow เรือนหรือบานช้ันเดียวยกพ้ืน, เรือนบังกาโล

bunting ตอหมอเสาเรือน

bur เลื่อยวงเดือน, สิ่วสามเหลี่ยม

burden น้ําหนักที่บรรทุก, บรรทุก, ระวาง

burlaps ผาใบบังแดด, ผามาน

burnt stenna สีน้ําตาลไหม, สีน้ําตาลปนแดง

butt ตอไม, ลําตนไม, หัวตอของโลหะสองชิ้นที่มาเช่ือมประกบกัน, สอด, ยัน, ค้ํา

butt joint รอยเช่ือมตอของโลหะ โดยวิธีชนกัน

butt-wilding การเช่ือมโลหะโดยวิธีตอชนกัน

butterfly nut น็อตที่มีปกสองขางสําหรับใชมือหมุนเกลียว เรียกวา น็อตหางปลา

button ปุมกดกระดิ่งไฟฟา

buttress สวนลางของตีนกําแพงที่ทําใหหนาเพ่ือรับน้ําหนัก, เครื่องค้ํา, ไมค้ํายัน
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cabinet หองเล็ก, ตูเก็บของ, โตะเขียนหนังสือที่มีลิ้นชัก lower cabinet ตูเก็บของใบลางที่ตอแยกกับตูช้ันบน

แตอยูในชุดเดียวกัน upper cabnet ตูเก็บของใบบนที่ตอแยกกับใบลาง อาจติดกับผนังพนจากตูใบลาง 

หรือติดตอกับใบลางก็ได

cabinet details การขยายสวนหองเล็ก

cabinet maker ชางตอตูโตะและเตียง

cabinet work งานตอตูโตะและเตียง, งานชางไมฝมือละเอียด

cable สายโทรเลขใตน้ํา, สายไฟขนาดใหญ, สายเคเบิล

cablke joint ขอตอสายไฟหรือสายเคเบิล

cable-length ระยะยาว 600 ฟุต

cable-terminal ขั้วตอสายไฟหรือสายเคเบิล

caboose หองครัวบนดาดฟาเรือใหญ

cactus ไมประดับบานจําพวกกระบองเพชร

cadastral survey การรังวัดที่ดิน, การสํารวจที่ดิน

Cadrastral Survey Deppatment กรมรังวัดที่ดิน

cadmium ธาตุแทชนิดหนึ่งจําพวกโลหะ ใชทําโลหะผสมและสี

cadmium yellow สีเหลืองเขม

caisson ฐานรากปลองที่ใชในงานสรางสะพาน

calcite แรปูนชนิดหนึ่งมีลักษณะใสคลายแกวใชทําปูนซีเมนต

calcium ธาตุแทชนิดหนึ่งที่เปนสวนประกอบสําคัญของปูน, หินปูน

calces ขี้โลหะ

calcuilate คํานวณ, คะเน, กะ

calculating machine เครื่องคิดเลข, เครื่องคํานวณ

calculus วิธีคํานวณโดยสมมติ

caliber การวัดขนาด, เสนหรือขีดที่แบงออกเปนสวนๆ เชนขีดบนหนาปทมเครื่องวัด

calipers ปากกาเขาควายหรือขาโคง สําหรับวัดเสนผาศูนยกลางของวงกลมดวยวงเวียน

calk, caulk ตอกหมัน

calligraphy การประดิษฐตัวอักษร

caloric ซึ่งใชความรอนเปนกําลัง

calorie หนวยวัดปริมาณความรอน 1 แคโลรี่ เทากับความรอนที่สามารถทําใหน้ํา 1 กรัม 

มีอุณภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซนติเกรด

calorimeter เครื่องวัดความรอน

calorimetry การวัดความรอน

camber สวนโคงตอนกลางอยางสะพานหรือถนน

camera obscura กลองถายรูป

camp ที่พัก, ปกเตนท, ตั้งที่พักกลางปา
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camp-bed เตียงผาใบพับได

camp-chair เกาอี้ผาใบพับได

camp-fire กองไฟที่จุดๆไวกลางปาในที่พักแรม

camp-oil น้ํามันการบูน

campus ลานในโรงเรียน

canal คลอง, รองน้ํา, ชองทาง

canalize ขุดรองน้ํา, ขุดคลอง

candle-power หนวยวัดแสงสวางเทากับแรงเทียน

cane-chair เกาอี้หวาย

cannel ถานหินชนิดเปนกอน

cannon, canyon หุบเขาลึก

canopy ฝาครอล, ฝาเพดาน, ผาดาดเพดานประรํา

cantilever เหล็กหรือไมทาวแขน, ของรองรับห้ิงหรือช้ัน

cantilever bridge สะพานหก

cantilever principle หลักหรือวิธีการกอสรางทาวแขนออกไปรับน้ําหนักสิ่งกอสราง

cantilever steps เชิงบันไดตอนลางซึ่งเปนสวนที่รับน้ําหนัก

canvas ผาใบ, ผาเตนท

caoutchoud ยางอินเดียรับเบอร ตนยาง

capacity กวางขวาง, ความจุ, ปริมาตร

cape chisel สกัดปากจิ้งจก, เหล็กสกัดปลายแหลมเล็ก สิ่วปากจิ้งจก

capital ปลายยอดของเสาที่รับกับเพดานหรือขื่อ

capstan กวานชักหรือลาก

capstan-bar คันหมุนเครื่องกวาน

carbon ธาตุคารบอน, ถานคารบอน

carborundum ผงถานประกอบดวยทรายใชสําหรับขัดถูโลหะ

carborundum paper กระดาษทราย

cardbord กระดาษแข็งหรือแผนกระดาษบางๆ เชนไมอัด

carmine สีแดงเขม

carnation สีชมพู, สีเนื้อ

carpenter ชางไม

carpentering งานชางไม, วิชาชางไม, สิ่งที่ประกอบขึ้นดวยไม เชน โตะ เกาอี้

carpet พรม, ปูพรม, ลาด ดาด

carpet-rods ปุมหรือราวทองเหลืองสําหรับยึดพรมที่ปูบนคั่นบันได

carport โรงเก็บรถ ลานจอดรถภายในบาน
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carriage คานเสริมกลางบันไดเพ่ือชวยไมใหลูกนอนออนกลาง, การขนสง, โครงรถ

carry weight มีน้ําหนัก

cartography วิชาเขียนแผนที่

carving รูปแกะสลัก

cascade น้ําตก

case arch โคงตอนบนชองกรอบประตูหรือหนาตาง

casement บานหนาตางที่ปดเปดเขาออกไมใชวิธีเลื่อน ซึ่งถือวาเปนแบบหนาตางของไทย

casement window หนาตางชนิดที่มีบานเปดเขาออก

casing กรอบประตู กรอบหนาตาง

cassiterite แรดีบุก

caster ลอเลื่อนเล็กๆ ที่ติดอยูขาใตโตะหรือเตียงสําหรับเลื่อนไปมาไดงาย

casting เหล็กหลอ, แข็งดังเหล็ก

casting concrete คอนกรีตที่ทําการหลอ

cast-iron เหล็กหลอ, แข็งดังเหล็ก

castle คฤหาสนหรือปราสาทที่ขุดคูลอมรอบกําแพง หรือปอม

cateract น้ําตก, แองน้ําในแมน้ํา

casuarina ตนสนชนิดที่ปลูกประดับอยูตามบาน

causeway ถนนที่จองขึ้นในที่ลุม

cave ถ้ํา, อุโมงค, โพรงใตดิน, ขุด, เจาะ

cave in พัง, ยุพลง

cavern อุโมงค, ถ้ํา

cedar wood ไมจําพวกยมหอมใชปลูกบานและทําเครื่องเรือน

cedarwood building อาคารที่ปลูกสรางดวยไมจําพวกยมหอม

ceiling เพดาน

ceiling beams กระทงฝา, ไมเคราที่ตีเปนกรอบ (สําหรับแผนฝา)

ceiling board ฝาเพดาน (แผนไมหรือแผนกระเบื้องตีเปนฝาภายในปองกันความรอนจากหลังคา

ceilng joist คราวเพดาน (ไมที่พาดอยูบนอะเสทั้งสอบขางเปนตัวยืน และทองของไมคราวนี้เสมอกับ

ทองขื่อหรืออะเส)

cellar หองเก็บของใตถุนตึกหรืออยางตางประเทศ

cellophane วัตถุจําพวกหนึ่ง คลายกระดาษแกว

celluloid วัตถุชนิดหนึ่งประกอบขึ้นจากฝายและการบูน ใชทําภาชนะและฉนวนกันไฟ คลายพลาสติก

cellulose ธาตุที่เปนสวนสําคัญของเนื้อไม

cement ปูนซีเมนต, เครื่องเช่ือม, เครื่องเกาะ, เช่ือม, ทําใหยึดกันแนน

cement cinder block อิฐซีเมนตที่ทําโปรงๆ เปนแทงสําหรับกอผนังหรือกําแพง

C



cement cove สวนเวาหรือโคงตามรูปฐานของคอนกรีต โดยใชโบกดวยปูนซีเมนต

cement plaster ปูนซีเมนตฉาบผิวผนังของคอนกรีต

cement tile กระเบื้องซีเมนตปูพ้ืน หรือหลังคา

center, centre ศูนยกลาง, จุดกลาง, เปนกลาง, รวมอยูเปนจุด, ตั้งใหตรงกลาง

centermost อยูกลางที่สุด

center of gravity ศูนยกลางน้ําหนักศูนยความถวง

center punch เหล็กเจาะนําศูนย (เครื่องมือที่ใชเจาะรูนํารองบนแผนโลหะ เพ่ือใชสวานเจาะภายหลัง)

center span ระยะกวางขางหนึ่งซึ่งวัดจากจุดศูนยกลาง

centigrade ซึ่งแบงสวนออกเปน 1 ในรอยสวน, เซนติเกรด

centigramme หนึ่งในรอยกรัม, เซนติกรัม

centimeter หนึ่งในรอยของเมตร, เซนติเมตร

central ยานกลาง, (สถานี, สํานักงาน) กลาง

central beating การทําใหบานอบอุนในเมืองหนาวโดยวิธีปลอยน้ํารอนไหลไปตามทอบาน

centrifugal force แรงเหวี่ยงออกจากศูนยกลาง

centrifugal pump สูบน้ําที่ใชกําลังเหวี่ยงออกจากศูนยกลางและดันน้ําขึ้นมา

ceramic เครื่องกระเบื้อง, เกี่ยวกับการทําเครื่องกระเบื้อง

cerise สีแดงอยางลูกเชอรร่ี

cerium ธาตุแทชนิดหนึ่งเปนโลหะ

cesspool ถังสวมซึม, ถังทอน้ําโสโครก

chaff แกลบ, ฟางขาว

chaia โซ, ขึงโซ, ลามโซ, ทําการรังวัด

chain-belt สายพานทําดวยโลหะตอกันคลายลูกโซ

chain like fencing ร้ัวเหล็ก ขัดเปนลูกโซ แบบตะแกรง

chair เกาอี้, เหล็กรองราง

chalet สวมสาธารณะ

camber หอง, สภา, สํานักงาน

changkol จอบขุดดิน

channel ชองแคบ, ชองน้ําไหล, รองน้ํา

charge หนาที่, กําหนดหนาที่, ความดูแลรับผิดชอบ, อัดกระแสไฟ, คาใชจาย

chart แผนที่, สํารวจแผนที่, แผนที่ทางทะเล

check ตรวจสอบ, ระงับ, ร้ัง, ตานทาน

check unt นอตเกลียวที่ใชอัดซอนมิใหเกลียวตัวในเคลื่อน

cheguer ตาหมากรุก, ลายสลับสี

chesterfield เกาอี้นวมชนิดยาว
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chest handle หูสลักลิ้นชักโตะตูหรือประตู

chest of drawers ตูมีลิ้นชัก

cheval-glass กระจกเงาบานใหญสูงสองไดเต็มตัว

chick มูลี่

children palyground สนามเด็กเลน

chimney ปลองไฟ, ปลองไฟจากเตาผิงหรือโรงสี

chimney-top ยอดของปลองไฟที่ย่ืนพนจากเนินหลังคา

china-closet ตูเก็บเครื่องลายคราม

Chinese white สีขาวทําจากออกไซดของสังกะสี

chipboard แผนไมหรือกระดานที่ตัดเปนช้ินเล็กๆ

chippendale โตะเกาอี้แบบที่ทําลวดลายแตโครงรางบอบบาง

chisel สิ่ว, สกัด, สลัก, ตอก cape chisel สิ่วหรือสกัดปากจิ้งจก diamond point chisel เหล็กสกัดปากเหลี่ยม

flat cold chisel เหล็กสกัดปากแบน round nose chisel เหล็กสกัดปากมนหรือทู

chock ลิ่ม, ไมรอง, ไมหมอน, คานเรือ, อุด, หนุน, จิ้ม, ตอกใหแนน

chord เสนตรงที่ตัดเสนโคง

chromatic มีสีรงค

chromatic aberration การเลื่อนของกระจกแวนหรือเลนซ ซึ่งเกิดจากกระจกแบงแสงออกเปนสี

chrome, chromiun โลหะชนิดหนึ่งใชผสมเหล็กหรือเคลือบโลหะ เรียกวาชุบโครเมี่ยม

chromiun-green สีเขียวที่ทําจากโครเมี่ยม

chromiun-orange สีสมที่ทําจากโครเมี่ยม

chormiun-plated ชุบโครเมี่ยม

chromiun red สีแดงที่ทําจากโครเมี่ยม

chromiun-yellow สีเหลืองที่ทําจากโครเมี่ยม

chuck จัมปาจับดอกสวาน, แผนจานมีเกลียวสําหรับจับวัตถุ ที่จะตองกลึงของแทนกรึง

church โบสถ, วัด

churchyard บริเวณโบสถ, ปาชาฝงศพที่อยูในบริเวณโบสถของศาสนาคริสต

chute รางน้ํา, ทางน้ําที่ไหลตกมาจากไหลเขา

cinder-block กอนถานหินที่ใชโรยหรือถมถนน, อิฐซึ่งทําจากถานหิน

cinder-track ถนนหรือทางที่โรยดวยถานหิน

cipher ตัวเลข, รหัส, เลขศูนย

circle วงกลม, วงเวียน, บริเวณ, เวียนรอบเปนวงกลม, มวน, พัน, ออมรอบ, มานั่งที่ทําเปนรูปวงกลม

ลอมลําตนไม

circlet วงกลมเล็กๆ

circuit ระยะรอบ, วงจรของไฟฟา, แผงไฟ

circular วงเวียน, วงเวียนรอบ
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circular mil หนวยวัดขนาดเสนผาศูนยกลางของลวดหรือเหล็กเสน เทากับ 1/1000 นิ้ว

circular saw เลื่อยวงเดือน

circular staira บันไดเวียนเปนรูปวงกลม

circulating water discharge tunnul อุโมงคสําหรับระบายน้ําที่ใชถายเทหมุนเวียนแลวทิ้ง เชนอุโมงคของโรงจักรไฟฟา

circumference เสนรอบวง, ระยะโดยรอบ, ขอบ, วงรอบ, ริม

circumscribe เขียนเสนวงกลมรอบ (รูปสามเหลี่ยม)

circus วงเวียนที่มีถนนหลายสายมาบรรจบกัน, ที่ๆ มีภูเขาลอมรอบ

citrine สีเขียวอยางมะนาว

city hall ศาลากลางจังหวัด

civill engineer วิศวกรโยธา

claim เขตที่ดินที่เปนสิทธิ

clamp ปากกาสําหรับหนีบหรือจัดวัตถุ, แมแรงอัด, วัดไดดวยปากกา C-clamp

(ปากกาอัดรูปตัว C ประกับรูปตัว C ) iron T-bar clamp (แมแรงอัดพ้ืนไม) steel sash clamp

(แมแรงอัดพ้ืนไม)

classification การแบงแยกออกเปนช้ันหรือประเภท

classroom หองเรียน

clay ดินเหนียว, ดิน

clay loam ดินเหนียวปนดินรวน

clay lump กอนดิน, กองดิน

clay lumps in aggregates กองดินซึ่งไหลไปรวมกันเปนกอนจับตัวแนน

clearance ชองวาง, การทําใหหมดไป

cleavage แนวกระเทาะของหิน, รอยแตกราว

cleave ทําใหแตก, กระเทาะออก, แตก

clench พับหัว (ตะปู)

clerk of the works ผูทําหนาที่ตรวจรับวัตถุกอสราง ที่ผูรับเหมานํามาทําการกอสราง, นายชางควบคุมงานกอสราง

cliff หนาผา

climate อากาศตามฤดูกาลของทองถิ่น

climber ไมเลื้อย

clinker อิฐหรือหินชนิดแข็งเปนมัน เปนหินที่ละลายจากภูเขาไฟ

clinker-built ตอฝาเปนแบบชอนเกร็ด, (เรือ) ที่ตอไมแบบซอนเกล็ดอยางฝาเรือน

clinkstone หินแข็ง

clockwise หมุนแบบเข็มนาฬิกา คือหมุนจากซายไปขวา

cloister วัด, กุภฏิ, ทางเดินที่มีหลังคาอยางวิหารราย

cloistered walk ทางเดินที่มีหลังคาและกําแพง

close circuit วงจรไฟฟาที่ทําใหกระแสไฟฟาเดินถึงกันโดยสมบูรณ ตรงขามกัน open circuit 
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close fitting angle rige ครอบสันหลังคา

close-grained เนื้อละเอียด

closet สวม, หองเล็ก, หองสุขา,ตู

clothline ราวตากผา

clound blue สีเทาแกมฟา, สีฟาออน

cloud-burst พายุฝน

club-house ตึกสโมสร, บานที่ใชเปนสโมสร

club-room หองประชุมของสโมสร

coach screw สลักเกลียวตอพิเศษสําหรับยึดแผนหลังคาซีเมนต

coal ถานหิน

coalfield บริเวณพ้ืนที่ ๆ มีถานหิน

coal-gas แกสที่ทําจากถานหินและตอทอเขาไปจุดไฟภายในบาน

coal-mine บอถานหิน

coal-tar น้ํามันดํากลั่นจากถานหิน

course clinker หินหยาบ

course grindstone หินลับมีดชนิดหยาบ

cost สีที่ทาทับ, สีเคลือบ, เคลือบสี ,ชุบ, หุม, ฉาบ, ทาสี

cob-coal ถานหินอยางชนิดเปนกอน

cobalt ธาตุแทชนิดหนึ่งเปนโลหะคลายนิเกิลใชผสมกับเหล็กใชทําพวกเครื่องมือ

cobalt-blue สีน้ําเงินแก

cobalt-steel เหล็กผสมโคบอลทที่ใชทําเครื่องมือ

cobble กอนหิน, ถานหินชนิดหนึ่งเปนกอน

cobblestone กอนหินสําหรับปูถนน, หินรองพ้ืน

cochineal แมลงชนิดหนึ่งที่มีอยูมากในประเทศเม็กซิโก และอาศัยอยูตามตนกระบองเพชร ใชทําสีแดงเขม

coefficient ตัวเลข, สัมประสิทธิ์, ตัวคูณ

coefficient of expansion สัมประสิทธิ์แหงความยืดตัว, อัตราการขยายตัว

coefficient of resistance สัมประสิทธิ์แหงการตานทาน, อัตราการตานทาน

cofferdam ทํานบสรางสะพาน

colander ตะแกรงรอน, แรง, กระชอน

cold storage หองเย็นสําหรับเก็บหรือแชอาหาร

collapse พังทลาย, ยุบลง

collar ปลอกสําหรับผูกมัดทอหรือตอทอ, ปลอกขอตอ

collar-beam ขื่อคัด (ไมที่ตียึดขา ของจันทันใหญทั้งสองขาง บางทีก็เรียนวา ขื่อจําลอง คือทําหนาที่ยึดยอดจั่วหลังคา

collar-beam ใหจันทันใหญทั้งสองไมใหหลูดจากกัน), ไมหรือคานที่ตอกพาดกับเสาเรือน
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collison-bulkhead ฝากันน้ําดอนหัวเรือ

colliery บอถานหิน

colonade ระเบียงหรือทางเดินที่มีเสาเรียงราย, ทางเดินที่มีหลังคาและเสา

colour, color สี, ระบายสี, สอดสี, ยอมสี

colour materials วัสดุที่ใชในการผสมหรือทําสี

colour scheme วิธีใหสีหรือระบายสีในการตกแตง

colter มีดตัดดินที่ติดกับคันไถ

column เสาหิน, เสาปูน, เครื่องค้ํายัน, ตอมอ (สวนมากมักจะเปนเสาหลอดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หรือใชไมเนื้อเข็ง) , แนว, แถว, ปลองไฟ

combination ในพีชคณิตหมายถึงการรวมกันโดยไมคํานึงลําดับ

comensulation การวัดโดยถือเกณฑอันเดียวกันได การไดสวนสัมพันธกัน

common rafter จันทันพราง (ไมจันทันที่ไมไดตั้งอยูบนโครงจั่ว)

compact ทําใหแข็งแนน, แข็ง, แนน, เปนปกแผน

companion ฝาปดหองมใตดาดฟาเรือ, ชองบันไดในเรือ

companion-hatchway บันไดจากดาดฟาลงไปยังหองใตทองเรือ

companion-ladder บันไดชองลอดลงไปยังใตทองเรือ

compartment หอง (ความหมายอยางเดียวกับ chamber)

compass เข็มทิศ, วง, ขอบเขต, ลอม

compass-card หนาปทมเข็มทิศ

compasses วงเวียน

compass-rose เครื่องหมายวงกลมแสดงทิศทางของแผนที่

compass surveying การรังวัดดวยเข็มทิศ

complement เครื่องประกอบ, สวนประกอบ

compound บริเวณบานหรือบริเวณที่ดินกั้นร้ัวลอมไว, สารประกอบ

compound curve โคงผสมหรือโคงเชิงประกอบหมายถึงโคงที่ตอเนื่องกัน

compress กด, อัด

compressive strenght แรงกด, แรงอัด

compressor เครื่องสําหรับอัดอากาศ, เครื่องอัดวัตถุตางๆ

computator เครื่องคํานวณ, นักคํานวณ

concave สวนที่โคงเขาขางใน, เวา, โคงเขาใน

concavity ความโคง, สวนเวา

concession สัมปทาน

concessionaire ผูรับสัมปทาน

concentric มีจุดศูนยกลางรวมกัน
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conclave หองประชุม

concrete ปูนซีเมนตที่แหงแข็งตัวแลว, ปูนซีเมนตผสมกับอิฐ และทรายกอตัวแข็ง ซึ่งเรียกวาคอนกรีต, แข็ง, 

มีรูปรางขึ้น reinforced concrere (คอนกรีตเสริมเหล็ก)

concrete beam คานคอนกรีต

concrete-block house บานหรือตึกที่กอตัวดวยปูนซีเมนตหรือคอนกรีต

concrete-block structure อาคารคอนกรีต, โครงสรางเพ่ือเทคอนกรีต, สิ่งปลูกสรางที่ใชคอนกรีต

concrete fencing ผนังคอนกรีต

concrete fencing post เสารั้วคอนกรีต

concrete floor พ้ืนที่เทคอนกรีต

concrete floor slab พ้ืนคอนกรีตที่เทเปนเสนตารางคลายแผนหินปูพ้ืน, แผนหินปูพ้ืนที่หลอดวยคอนกรีต

concrete footing รากฐานเสาที่เทคอนกรีต, การเทรากฐานคอนกรีต

concrete mixer เครื่องผสมคอนกรีต, คนผสมปูนทรายหรือคอนกรีต

concrete purlin คานหรือแปคอนกรีต

voncrete rigid frame โครงแข็งแรงของคอนกรีตที่มีเหล็กเสริมใน

concrete stairs บันไดคอนกรีต

concrete sub-floor รองพ้ืนฐานคอนกรีต

conductivity ซึ่งมีลักษณะเปนสื่อกระแสไฟฟาหรือความรอน

conduit รางน้ํา, ทอวางสายไฟฟาหรือสายเคเบิลใตดินหรือในผนัง

conical ซึ่งมีรูปทรงกรวย คือฐานใหญปลายเล็ก

conic sections วิชาเรขาคณิตวาดวยรูปตางๆ ที่ไดมา โดยการตัดรูปทรงกรวย

configuration รูปรางภายนอก, รูปสัณฐาน, ภูมิประเทศ

conservator of forests พนักงานรักษาปาไม

conservatory หองกระจกหรือเรือนกระจําสําหรับปลูกตนไม

consist กอปรขึ้นดวย, ประกอบดวย, เกิดขึ้นจาก

console ห้ิงหรือช้ันที่ทําย่ืนออกมาจากผนัง, โตะหรือตูที่ตอติดกับผนังหรือกําแพง

construct กอ, สราง, ทําใหเปนรูปรางขึ้น, ปลูก (บาน)

constrction การกอสราง

construction cost คากอสราง

Constructiou Division กองกอสราง (ในสวนราชการ)  College of Cesigns and Construction = วิทยาลัยวิชาการกอสราง

(บางพลัด ธนบุรี) Division of Cesigns and Construction = กองออกแบบและกอสราง 

(ในสวนราชการของกรมโยธาเทศบาล)  School of Building Construction = โรงเรียนชางกอสราง

constructional เกี่ยวกับการกอสราง

construction inspector ผูควบคุมการกอสราง

constructive ในเชิงกอสราง, เกี่ยวกับการกอสราง

constructor ผูสราง, ผู (รับเหมา) กอสราง, ชางกอสราง
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contiboard panel แผนกระดาษที่ตอติดกับดานกวาง

contour เสนแผนที่ ซึ่งแสดงความสูงต่ําของพ้ืนที่, ความสูงต่ําของพ้ืนแผนดิน

contour line เสนแสดงระดับสูงต่ําของพ้ืนที่ในแผนที่

contour loading การวัดหรือการทําระดับของพ้ืนที่

contour map แผนที่แสดงความสูงต่ําของพ้ืนที่

contract สัญญา, สัญญารับเหมา, สัญญาจางรับเหมา, ทําสัญญา

contract of building สัญญาปลูกสรางอาคาร

contractor ผูรับเหมา

contacted works การคํานวณโดยวิธียอ

contract-work งานเหมา

convalesce hospital โรงพยาบาลพักฟน

convection อาการที่ความรอนเคลื่อนจากแหงหนึ่งไปอีกแหงหนึ่ง ดวยการนําพาของวัตถุ

convinience ความสะดวก, เครื่องใหความสะดวก, หองสวม

convent-school โรงเรียนที่มีสํานักนางชีรวมอยูดวย ของศาสนาคริสต

converge มาบรรจบกัน, มีปลายแหลมอยางรูปกรวย

convex โคงออกดานนอก, (แวนหรือกระจก) ที่นูนออกมา

conveyance of property การโอนทรัพยสิน หรือโฉนดที่ดิน

coordinates ระยะจากเสนที่กําหนดไว

copaida น้ํามันยางใส

copal วัตถุจําพวกชัน

copestone สันกําแพง

copper ทองแดง, หุมดวยแผนทองแดง

copper-plate แผนทองแดง

copper sulphate จุนสี

coppice ปาละเมาะ, ปาแสม, ตนแสม

copsewood ไมแสม

coral หินปะการัง

coralline ตนกัลปงหา

coral-red สีแดงเขม

corbel รอดที่ย่ืนออกมา, บัว (ลวดลายที่ทําเปนเชิงย่ืนออกมา)

corduroy-road ถนนที่ปูดวยไมหรือเหล็กผานที่แฉะ

cork-screw road ถนนเลี้ยววกไปมา

cork tile กระเบื้องไมกอกสําหรับปูพ้ืน

corner มุม, หัวโคง, หัวเลี้ยวหัวตอ, หัวถนนทํามุม, เลี้ยวมุม
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corner-house ตึกหรือบานที่อยูมุมถนน

corner picce (กระเบื้องหรือสังกะสี) หลบมุมหลังคา

cornerstone หินมุมตึก, ตอมอ, รากตึก (สมัยกอน)

corner stud สลักยึดมุมเสา

cornice บัว (ลวดลายที่ทําเปนเชิง หรือกระบังย่ืนออกมาตอนบนหรือตอนลางของประตูหนาตาง)

cornice board แผนกระดานที่ทําเปนเชิงชายสลักลวดลายหรือบัว

corral เพนียด, คอกเลี้ยงสัตว

corridor ทางเดินจากตึกหนึ่งไปยังอีกตึกหนึ่ง เชน ระเบียงที่ตอกับตึก, ฉนวนไฟฟา

corrugate ทําใหยน, ทําใหเปนลูกฟูก

corrugated iron สังกะสีลูกฟูก

corrugated plastic roofing แผนพลาสติกลูกฟูกมุงหลังคา (ทําแบบเดียวกับสังกะสีหรือกระเบื้อง)

corrugated sheet แผน (สังกะสีหรือกระเบื้อง) ลูกฟูก

corrundum แรชนิดหนึ่งแข็งเปนที่สองของเพชร

cot เปล, เตียงนอน, คอก, โรง, เพิง, เลาสัตว

cotidal line เสนบนแผนที่แสดงตําบลตางๆ ซึ่งน้ําขึ้นสูงในเวลาเดียวกัน

cotter-pin ลิ่ม, หมุด, สลัก

couch เตียง, เกาอี้, เกาอี้ยาว, ที่นอน

douncil-board โตะประชุม

counter โตะสําหรับจายเงิน, โตะยาวในรานที่กั้นเปนคอก สําหรับขายเครื่องดื่ม

counter-attraction การดึงดูดในทางตรงกันขามหรือขั้วแมเหล็กที่อยูตรงกัน

counter-balance น้ําหนักสําหรับถวงใหเทากัน

countersink ควานรูในเนื้อไม เพ่ือใหหัวตะปูจมลงไป

counterweight น้ําหนักถวง, เครื่องถวง

course level ระดับเสนทาง, ระดับแนว

courtyard ลานบาน

 cove อาวเล็กๆ พ้ืนที่ๆ เวา, เวา

cover สิ่งปกคลุม เชน หลังคา, ฝาครอบ, ผาคลุม, เตียง, ปกคลุม, คาด, ปู

cover-crop พืชที่ปกคลุมผืนดิน

covered braceway ชองทางเดินที่ติดตอภายในบานที่มีหลังคา เชนชองทางจากตัวตึกไปยังโรงรถหรือโรงครัว

coverlid ผาปูเตียง, นวม

cowl ยอดของปลองไฟที่ทําเปนรูปหมวก

craftsman ชางไมที่มีฝมือ

Craftsman Section แผนกชาง, กองชาง

craftsmanship ฝมือ, ความชํานาญ
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crag ดินปนเปลือกหอย, เชิงผา

crane ปนจั่นสําหรับยกของหนัก

creosote ธาตุชนิดหนึ่งกลั่นจากไม ใชทํายาฆาเช้ือโรค

creosoted wood ไมที่ทําการอบหรือฆาเช้ือแลว

crest of Golden Mount ยอดภูเขาทอง

crevice รอยแยกในหินหรือกําแพง

cribbed ไมขัดกันสําหรับทํารากตึก สมัยกอน, กระทอมขัดแตะ, ฝาขัดแตะ

crimson สีแดงเขม

criterion เกณฑ, บรรทัดฐาน

cross-brace ไมค้ําที่ขวางเปนรูปกากบาท, คานขวางรูปกากบาท

cross-cut ตัดตามขวาง, ทางลัด

cross-cut saw เลื่อยตัดตนไม ซึ่งตองใชคนเลื่อยสองคน, เลื่อยอก

crossing ถนนที่ตัดผานทางรถไฟ, ทางขามถนนทางมาลาย

cross loower foundation ไมขวางเสาเรือนตัวลาง คานลาง

cross-road สี่แยก, ทางแยก, ถนนขวาง

cross-section รูปตัด

crors upper foundation กงพัด, ไมประกบเสาเรือนตัวบน

crow-bar ชะแลงเหล็ก ใชสําหรับงัด

crucible เบาหลอมโลหะ

crucifix ไมกางเขน

crypt หองใตถุนโบสถของชาวคริสต ซึ่งใชเปนที่ฝงศพ หรือเก็บศพ

crystal มณี, ผลึก, เกล็ด, กอน, ใสเหมือนแกว

crystal gray สีเทาออน, สีเทาใส

cube สี่เหลี่ยมลูกบาศก, กําลังสาม

cubic ตามบาศก, เหลี่ยมลูกบาศก

cubic content ปริมาตร

cuboid รูปสี่เหลี่ยมดานกวางยาวไมเทากัน เชน แผนไม หรือแผนอิฐ

cubit ศอก, ระยะวัดยาวเทากัน 1 ศอก

cul-be-sac ตรอกตัน

culvert ทอระบายน้ํา, ทอวางสายไฟฟาหรือสายโทรศัพทใตดิน

cupboard ตูเก็บถวยชาม

cupola หลังคาที่มียอดกลมโคง

curb-roof หลังคาที่มุงลดหลั่นกันลงมาเปนขั้นๆ อยางหลังคาโรงแรมสยาม

curbstone ขอบถนน, หินที่วางเปนขอบถนนตรงทางโคง
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current-meter หมอวัดกระแสไฟฟาอยางที่ใชอยูตามบาน

curtail step เชิงบันไดหรือขั้นบันไดซึ่งอยูในเนื้อที่จํากัด

curtain มาน, มูลี่, ฉาก, ใสมาน

curtain rail ราวมาน, ราวมูลี่

curvature ความโคง, เสนโคง

cushion ยาง, นวม, เบาะ, เครื่องรองรับน้ําหนักหรือกันสะเทือน, หมอนอิง

cut-out เครื่องตัดตอนกระแสไฟฟาที่ไมใหเดินถึงกัน, สะพานไฟฟาที่ใชตัดกระแสไฟภายในบาน

cutting-tool เครื่องมือมีคมที่ใชในการตัดหรือแกะสลัก

cyan สีระหวางเขียวกับน้ําเงิน

cyanide วัตถุที่มีคารบอนกับไนโตรเจนอยางละปรมาณูประกอบกับธาตุอื่น เชน potassium cyanide 

ใชเปนยาลางรูปและยาพิษอยางแรง

cycle รอบ, วง

cyclone ลม วน ซึ่งเกิดจากการกดอากาศต่ําตอนกลาง

cylinder รูปกระบอก, ทรงกระบอก, ลูกโมในเครื่องพิมพ, กระบอกสูบในเครื่องยนต

cypress ตนสนชนิดหนึ่ง
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dale หุบเขา

dam ประตูน้ํา, เขื่อน, ทํานบ, กั้นทํานบ

damar, dammar ชันยาเรือ หลังคา

Damascus steel เหล็กดีมีลายเปนเสนๆ มาจากเมืองดามาคัส (บางทีก็เรียก damask steel)

deancing steps ขั้นบันไดของบันไดเวียนซึ่งมีลูกนอนบันไดลึกกวาธรรมดา

dangle หอยแกวงไปแกวงมา

dark blue สีน้ําเงินแก, สีกรมทา

dark room หองมืดสําหรับลางฟลมรูปถาย

dash board แผนกระดานสําหรับกันน้ําหรือฝนสาดเขา, เชิงชาย, แผนโลหะติดตั้งหนาปทมภายในรถ

หรือเครื่องยนต

data สถิติ, ตัวเลข, เกณฑ

dead end of pipe ปลายทอทางเดินของน้ํา หรือน้ํามันที่ตอเขากัน

dead end of wire ปลายสายไฟทั้งคูที่ตอเขาหากัน

dead load น้ําหนักที่ไมมีประโยชน เชน น้ําหนักของตัวสะพาน

deal แผนกระดานไมสน

debris ดินทรายที่พัดมากองจากที่สูง, ซากปรักหักพังที่ทับถมกันอยู

decagon รูปแบบสิบเหลี่ยม

decadent ปรักหักพัง

decimal เลขทศนิยม, ตามแบบทศนิยม

decimal fraction เศษสวนทศนิยม

decimal point จุดทศนิยม

decimal system of weights and มาตราชั่งตวงวัด แบบทศนิยม,  มาตราเมตริค

measures

deck ชั้น, ดาดฟาเรือ

deck-chair เกาอ้ีผาใบ

deck-house หองบนดาดฟาเรือ

declinator เคร่ืองวัดความลาดเอียงของระดับแนวราบ

declinet ที่เบนไปจากทิศเหนือ

decolourize ทําใหสีตก

decorate ตกแตง (หอง), ประดับ, ออกแบบและตกแตง

decoration การตกแตงประดับประดา (หอง) เคร่ืองตกแตงบาน

decorative interior board แผนกระดาน หรือกระดาษผนังภายในหองที่มีสีสรรและลวดลายตางๆ

decorator ชางออกแบบ ตกแตงหอง, ชางตกแตงใหสีของหองกลมกลืนหรือรับกับเครื่องเรือน

decorator door ประตูซึ่งออกแบบสีใหตัดกับผนังหอง และเครื่องเรือนที่ประดับหองอยู

decrease ลดลง, หางระยะ, ทําใหสั้นเขา
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deduct หัก, ลดลง, ชักออก

deep-rooted ฝงอยูลึก

defect ขอบกพรอง, ขอเสียหาย

deficient ขาดจํานวน

defile ทางแคบ, ชองเขา

deflagation การเผาดวยความรอนสูง

deflection มุมเห, มุมเอียง

degree ระดับ, ขั้น, องศาของมุม, องศาของปรอท

delimitation การขั้นเขต, การปกเขต

deluge น้ําทวม, ฝนตกใหญ, ทวมเจิ่ง

demarcation เสนปกเปนเขต, การกําหนด

demense กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย เชน บานหรือที่ดิน, เคหะสถาน

denatured alcohol แอลกอฮอลสําหรับจุดไฟโดยทําใหมีกลิ่นเหม็นรับประทานไมได

dendrobium กลวยไม จําพวกเอ้ืองคํา เอ้ืองสามปอย ที่ปลูกประดับบาน

denominator ตัวหาร, สวน, แบงสวน, ตัวแบงสวน

density ความหนาแนน พิกัดน้ําหนักของวัตถุ, ความทึบ

deodorizer น้ํายาดับกลิ่น

Department กรม, ทบวง, กอง, (ในสวนราชการ)  Depratment of Lands = กรมที่ดิน 

Department of Land Co-operatuve = กรมสหกรณที่ดิน  Department of Mines =  กรมโลหะกิจ  

Department of Public and Municipal Works = กรมโยธาเทศบาล  

Department of State Higways = กรมทางหลวงแผนดิน

dapasit กองดินทราย, ตะกอน, ดินทรายที่ถูกพัดมากองไว, พัดมลงมานอนกน (ทะเล)

depot โรงเก็บของ, สถานีรถไฟ

depreciation การเสื่อมคา, การลดคาของราคาทรัพยสิน เคร่ืองจักรเครื่องเรือนที่ใชเกาลง

depredations การเซาะ, การปรักหักพัง, การทําลาย

depression ความกดต่ําของอากาศ, ที่มีความกดต่ํา, ที่ลุม

depression posision finder เคร่ืองวัดความกดต่ําของอากาศ หรือวัดมุมทางต่ํา

derick ปนจั่นยกของหนัก, โครงเหล็กตั้งปากบอน้ํามัน

descriptive geometry วิชาเลขาคณิต วาดวยถายแบบของรูปรางวัตถุลงบนหนาราบอยางรูปตัด

desert ทะเลทราย, รกราง, เปนทะเลทราย

design ออกแบบ, แบบ, ลวดลาย

desiner นักออกแบบ, ชางออกแบบ

designing การออกแบบ

design problem ปญหาหรือการคํานวณในการออกแบบ

design specialist ผูเชี่ยวชาญในการออกแบบ
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desk โตะเขียนหนังสือ

detail รายละเอียด, แจงรายละเอียด, ขอปลีกยอย

detail section สวนขยาย, สวนที่แจงรายละเอียด หรือขอปลีกยอย

detergent ผงซักฟอก, เคร่ืองลาง, ละลายสิ่งสกปรก

deteriorating supplies อุปกรณที่เสื่อมคุณภาพหรือดอยคาลง เนื่องจากการใช เชน เคร่ืองจักร

determine กําหนด, วัด, กะเกณฑ

detour ทางออม

development การขยาย, การทําใหกวางขวาง, การทําใหเปนรูปรางขึ้น

developer น้ํายาลางรูปถาย

diw point จุดน้ําคาง, จุดความรอนที่น้ําคางเริ่มจับ

diagonal เสนขวาง, เสนทะแยงมุม, ขวาง, ทะแยง

diagonal bracing ไมค้ําเสาทะแยง, เคร่ืองค้ําทะแยง, เครื่องขวางทะแยง

diagonal pliers คีมปากทะแยง

diagonal scale ขีดทะแยงของสวนที่ใชสําหรับวัดระยะโดยละเอียด, เสนขนานหลายเสน

diagram แผนผัง, แปลน

dial หนาปทมเคร่ืองวัดตางๆ 

dialing การรังวัด โดยใชเข็มทิศที่มีแขน (miner's dial) สําหรับรองวัด

diameter เสนผาศูนยกลางของวงกลมหรือรูปไข

diamond รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน หรือขาวหลามตัด

diamond drill สวานที่มีปลายเปนกากเพชร ใชสําหรับเจาะของแข็ง หรือแผนกระจกหนาๆ

diamond-dust กากเพชร ใชสําหรับตัดกระจกหรือเจาะของแข็ง หรือบดเปนผงใชขัดโลหะ

diamond-panes กระจกหนาตางที่ทําใหนูนออกมาเปนรูปขาวหลามตัด

diamond-point chisel สกัดปากเหลี่ยมใชเจาะแผนโลหะ

dia ond-powder ผงกากเพชร, กากเพชร

diamond to cut glass กากเพชรที่ใชในการตัดกระจก หรือแกว

die เคร่ืองทําเกลียวตัวผู

die and tap เคร่ืองทําเกลียวตัวผู และตัวเมีย (เกลียวตัวผู หมายถึงเกลียวนอก อยางเชน เกลียวสลัก

เกลียวตัวเมีย หมายถึงเกลียวใสรอง อยางเชน เกลียวในทอหรือเกลียวนอต)

dielectric ฉนวนไฟฟา, ที่ไมเปนสื่อไฟฟา

Diesel dump truck รถบรรทุกขนหินดินทราย ที่มีกระดกกระบะเท

Dicsel engine เคร่ืองยนตดีเซล ที่มีกําลังอัดสูงกวาเครื่องยนตธรรมดา และใชน้ํามันโซลาเปนเชื้อเพลิง

Dicsel gas oil น้ํามันเชื้อเพลิง หรือน้ํามันโซลา สําหรับเครื่องยนตดีเซล

Diesel road roller รถบดถนน ที่ใชเคร่ืองยนตดีเซล

Diesel tractor รถที่ใชกําลังฉุดลากในงานสรางถนน หรืองานหักรางถางปา โดยใชเครื่องดีเซล

Diesel truck รถบรรทุกขนาดใหญ ที่ใชเคร่ืองยนตดีเซล

D



differential thermometer ปรอทวัดความชื้น ซึ่งแสดงความรอนแตกตางกันเมื่อรอนและเปยก

diffuser หลอดไฟฟา ชนิดหลอดฝา

dig ขุด, พรวน (ดิน), คนควา

digger เคร่ืองขุดลอก

digging เหมือง, ที่ที่ขุด

dike กําแพงกั้นน้ํา

dimension ขนาด, มิติ (ขนาดกวางยาวและหนา)  the three dimension = สามมิติ (ขนาดกวางยาวและหนา)

first dimension = ขนาดยาว (มิติที่หนึ่ง)  second dimension = ขนาดกวาง (มิติที่สอง) 

third dimension = ขนาดสูงหรือหนา (มิติที่สาม)

diminish ทําใหลดนอยลงไป

dingle หุบเขา

dining-room หองรับประทานอาหาร

dinner-wagon โตะวางอาหารที่เคลื่อนที่ได โดยมีลอเหล็กติดที่ขา

dip เขา, ลาด, เอียง, มุมเหของเข็มทิศ

direct current กระแสไฟฟาตรง หรือกระแสไฟทางเดียว (เรียกกันวาไฟ ดี.ซี.)

direction-finder เคร่ืองตรวจสอบทิศทางโดยวิทยุ

dirt-tract ทางโรยดินหรือโรยอิฐ สําหรับแขงรถ

disapearing stairway บันไดที่หลบอยูกับพ้ืนหองชักขึ้นลงได แนบบันไดของเครื่องบิน

disc harrow คราดพรวนดิน รูปจานที่ติดกับรถแทรคเตอร

discolour ทําใหสีดาง, ทําใหสีตก, เปลี่ยนสี

discount สวนลด, ลดราคา

dismast ถอดเสาออก

disrepair การขาดซอมแซม, ความปรักหักพัง

distinguish แบงแยก, ทําใหผิดแผกออกไป

distort ทําใหผิดรูป, ทําใหผิดสวน

ditch ทอ, คู ทองรอง, ขุดคู, ขุดทองรอง

diver ประตูน้ํา

divide หาร, แบงสวน, การแบง

dividend จํานวนตั้งสําหรับหาร

dividers วงเวียนซึ่งมีปลายโลหะแหลมสองขางใชสําหรับวัดระยะ

division การแบง, สวนแบง, ชั้น, แผนก, กอง  

Division of Designs and Contruction = กองออกแบบ และกอสราง

Division of Engineering = กองชาง  Division of Forest Control =  กองคุมครองปาไม  

Division of Waterways Maintenance =  กองขุดและรักษารองน้ํา

dock อู สําหรับตอเรือ หรือซอมแซมเรือ, ทาเรือ
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dockyard บริเวณอูเรือ หรือทาเรือ

dodecagon รูปแบบสิบสองดาน

dodecanedron รูปมีทรงสิบสองหนาหรือดาน

dog leg stairs บันไดแบบขึ้นสองทอดวกกลับขึ้นอีกชั้นหนึ่ง โดยมีแทนพักที่ทอดแรก

(มีลักษณะคลายกับขาหลังของสุนัข)

dog wrench คีมดามโคงสําหรับจับของหนัก เชน จับทอเหล็ก

dome ตึกสูง, ยอดกลมของหลังคาตึก อยางพระที่นั่งอนันตฯ หรือ ตึกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

dome-light โคมไฟฟารูป หรือฐานกลม

dome-nut นอตสลักเกลียวหัวกลม

domestic wood ไมที่ใชในการปลูกสรางบาน หรือเคร่ืองเรือน

door ประตู

door-bell กร่ิงกดหนาประตู

door-hasp สายยูประตู, หูจับประตู

door-hinge บานพับประตู

door-holder ลูกบิด หรือหูจับประตู

door-lock กุญแจที่ติดกับประตู เชน กุญแจเยลบิด และลั่นกลอนได, กลอนประตู

door-plate แผนปายโลหะบอกชื่อที่ติดหนาประตู

door safety chain โซคลองประตู

door sill ธรณีประตู

door-step บันได หรือแทนพักหนาประตูบาน

dormer หนาตางที่ย่ืนออกมาจากหลังคา อยางแบบของตางประเทศ

domitory หองนอนรวมกันหลายๆ เตียง

Dorothy perkins ตนกุหลาบเลื้อยชนิดหนึ่ง คลายดอกพวงรอยขาวที่ปลูกประดับหนาบาน

double top plates อะเสคูที่ขนาบหัวเสา

double T. prestressed concrete floor slab แผนซีเมนตคอนกรีตอัดแรง มีขารูปตัว ทีคู  สําหรับปูพ้ืน

double window หนาตาง ซึ่งมีบานสองชั้น สําหรับกั้นลมหนาว

dove-colourd สีเทาแกมชมพู, สีนกพิลาบ

dovetail การตอไมกระดาน โดยวิธีสลักลิ้นเขาประกบกัน, ลิ้น, ประสาน, หางเหยี่ยว

dowel เดือย, แกน

dowel joint การตอไม โดยวิธีทําเดือยประกบรอง

down grade ลาดลง, เสื่อมลง

downpour ฝนตกหนัก

downspout รางน้ําที่ตอทอดลงมาจากรางชายคา เพ่ือใหน้ําฝนไฟลงมาตามราง

down tools หยุดงาน, วางเครื่องมือ

drab สีมัวซัว, สีไมคอยสดใส, สีทึมๆ
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drag คราด, เคร่ืองกวาดกรวดบนถนน, เคร่ืองกวาดทองคลอง, แมน้ํา, ระบายน้ํา, ถายน้ําทิ้ง

drainge-basin ลุมน้ํา, ขอบเขตที่น้ําไหลลงสูแมน้ํา

drainge pipe ทอระบายน้ํา

draincock กอกไขระบายน้ํา

draintile ฝาปดทอน้ํา, แผนกระเบื้องซีเมนตที่ปดฝาทอตามถนน

draughtsman คนเขียนแบบแปลน, ชางเขียนแบบแปลนตามที่ผูออกแบบใหเขียนแตไมใชผูออกแบบ

draughtsmen's sensitised paper กระดาษเขียนแบบแปลน

draw bridge สะพานหก

drawers ตูมีลิ้นชัก

drawer-handle หูจับลิ้นชัก หรือตู

drawing desk โตะเขียนแบบ

drawing board กระดานเขียนแบบ

drawing ink หมึกเขียนแบบ, หมึกพิมพแบบ

drawing instrument เคร่ืองมือเขียนแบบ

drawing-office กองแบบแผน, สํานักงานเขียนแบบแปลน

drawing pencil ดินสอเขียนแบบ

drawing pin เปก หรือหมุดหัวโตสําหรับกดกระดาษบนกระดาน

drawing-room หองรับแขก

draw out ยืดออก, ขยายออก, ยาวขึ้น

draw-well บอน้ําลึก ซึ่งมีเชือกสําหรับชักรอกถังตักน้ํา

dray รถสาลี่ สําหรับบรรทุกของหนัก รถเข็นสองลอ

dredger เรือขุดลอกสันดอน

dredging การขุดลอก (แมน้ําลําคลอง)

dregs ขี้ตะกอน กาก

dresser ตูเก็บถวยชาม โตะทําครัว

dressing table โตะเครื่องแปง

drill สวาน, เคร่ืองมือเจาะ, เจาะ, ไช

drill chuck จัมปา จับดอกสวาน (โลหะที่ทําเปนกลีบ สําหรับบังคับดอกสวานสวมตรงปลาย)

driling machine เคร่ืองเจาะโลหะขนาดใหญ

drill press เคร่ืองเจาะโลหะขนาดใหญ, สวานแทน

drillings ขี้สวาน หรือขี้โลหะที่ทําการเจาะ

drip หยด, มีน้ําหยด

drip cap moulding คิ้ว หรือกระบังกันน้ําฝน หยด ร่ัว มาจากหลังคา หรือ เขาทางชองหนาตาง

driving rain ฝนตกสาด
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drive in restaurant ภัตตาคาร ชนิดจอดรับประทานในรถ โดยมีคนเดินเสิรฟ

drome สนามบิน

drop หยอน, หยด, ทิ้งลง, ระยะตก, หลน,หยุดตก

drop hammer เคร่ืองกระทุงเสาเข็มที่ทําดวยโลหะหรือตุมเหล็กขนาดใหญ โดยปลอยทิ้งลงมากระแทกหัวเสา

drop press เคร่ืองกระทุงเสาเข็ม (ความหมายเดียวกับ drop hsmmer)

drum หัวกวาน, กระบอกมวนเชือก, ถังกลมใหญสําหรับผสมคอนกรีตของเครื่องผสมคอนกรีต 

ซึ่งใชเคร่ืองจักรหมุน

dryer วัตถุผสมสี เพ่ือใหสีแหงเร็ว, น้ํามันซักแหง

duct ทอน้ํา, ชอง, รู

dump cart รถสองลอ สําหรับขนหินดินและทราย

duplication ฉบับคู รูปที่จําลอง, ภาพที่จําลอง, สําเนาคูฉบับ

duplicating machine เคร่ืองพิมพสําเนา, เคร่ืองอัดสําเนา, เคร่ืองโรเนียว

duplicating machine ink หมึกพิมพสําเนา หรือหมึกโรเนียว

duplicator เคร่ืองพิมพสําเนา, เคร่ืองอัดสําเนาหรือโรเนียว

dust bin ถังใสขยะ

dust colour สีน้ําตาลออน

dust storm พายุฝุน

dusty coral สีปะการังออน

dwelling house เคหะสถาน

dye สีสําหรับยอม

dyke, dike กําแพงกั้นน้ํา, เขื่อน

dynamite ดินระเบิด ซึ่งทําดวยไนโตรกลีซเซอริน ใชสําหรับระเบิดเขาเพ่ือยอยหิน

dynamo เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรง

dynamo-electric motor เคร่ืองยนตทําไฟฟา

dyne หนวยวัดแรง เทากับน้ําหนักที่ถูกทําใหเคลื่อนไปในหนึ่งเซ็นติเมตรตอน้ําหนักหนึ่งกรัม 

ในเวลา 1 วินาที
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each section ผังดานตัดของบานเรือนสวนใดสวนหนึ่ง, ขางใดขางหนึ่ง, ถอดออกไดเปนทอนๆ ใดทอนหนึ่ง,

แตละสวนของรูปดานตัด

earnest เงินวางมัดจํา

earth ธาตุดิน, พ้ืนดิน, สายดิน, ฝงดิน, ตอกับดิน

earthenware ภาชนะที่ทําดวยดินเผา

earthquake แผนดินไหว

earth-work งานดิน, มูลดิน

easement สิทธิตามกฎหมายที่จะบังคับใหเจาของที่ดินยอดเปดทางเดินของที่ดินให

easel ขาหย่ังสําหรับตั้งกระดานดําหรือภาพ

eastwards ไปทางตะวันออก

east wind ลมมาจากทางทิศตะวันออก

easy-chair เกาอ้ีนวม

eavas ชายคา

eave-board เชิงกลอนหรือเชิงชาย (ตัวไมบางๆ ที่ติดอยูที่ปลายจันทันรอบชายคา ไมรับน้ําหนักใดๆ ทั้งสิ้น

ebonite ยางผสมกัมกํามะถัน มีลักษณะแข็งและสีดํา ใชทําฉนวนและภาชนะทนไฟ

ebony ไมเนื้อแข็งสีดํา จําพวกไมมะเกลือ ไมดําดง, สีดํา

ecentric ลูกเบี้ยว (เคร่ืองจักร), หมุนหรือเดินไปตามทางซึ่งไมกลม

echo เสียงสะทอน,กอง,สะทอนกลับ

eclips or the moon จันทคราส

economics เศรษฐศาสตร, เศรษฐกิจ

economy วิธีประหยัด, กระเหม็ดกระแหม

eddy น้ําวน, ลมวน, วน

eddy curlent กระแสไฟฟาไหลสลับหรือวน ซึ่งทําใหเกิดความตานทาน

edge of door สันของบานประตู

edge-tool เคร่ืองมือมีคม เชน มีด, สิ่ว, ขวาน

edifice โครง, ตึก, วัง, คฤหาสน

Edison socket ขั้วหลอดไฟฟา ชนิดมีเกลียวซึ่งเอดิสันนักวิทยาศาสตรวิชาไฟฟาของสหรัฐอเมริกา เปนผูคิดขึ้น

Eiffel Tower หอสูงไอเฟลในปารีส สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1880 โดย ไอเฟล  ชาวฝร่ังเศส

eight-fold แปดเทา

eight-hour law พ.ร.บ. แรงงาน ซึ่งบังคับใหนายจางใชลูกจางทํางานไดวันหนึ่งไมเกิน 8 ชั่วโมง

Einstein's theory of relativety ทฤษฏีแหงความสัมพันธของไอนสไตน นักคณิตศาสตรชาวเยอรมันกลาววา 

ความเร็วเปนสิ่งเปรียบเทียบ และขึ้นอยูกับขนาดของวัตถุนั้นๆ

elaborate ประณีต, บรรจง, ละเอียดลออ

elastic ยางรัด, ยืดหยุน, เดงได

elastic glass แผนพลาสติค, พลาสติคที่ทําจากแกวและยาง
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elastic steel spring สปงหรือขดลวดเหล็กที่ยืดไดหดได และเดงตัวได

elbow มุมหองหรือบาน, เหล็กงอรูปขอศอก, ทอน้ําที่มีรูปเปนขอศอก,

 ฝงทะเลหรือแมน้ําที่โคงเปนรูปขอศอก

elbow-room ที่สําหรับขยับขยาย, ชองวางขยายตัวได

electricity ไฟฟา, การไฟฟา, กระแสไฟฟา

electric conductor สายไฟฟา, สื่อตัวนําของกระแสไฟฟา

electric drill สวานไฟฟา

elcetric light โคมไฟฟา, แสงไฟฟา

clectric work งานไฟฟา, การไฟฟา

electrical ชางไฟฟา

eleetricial's screw driver ไขควงสําหรับชางไฟฟาซึ่งมีฉนวนหุมที่ดาม

electro-chemistry เคมีที่เกี่ยวกับไฟฟา

electrode ขั้วไฟฟา

electrolier โคมระยาไฟฟา

electrolysis การแยกวัตถุเหลว เชนน้ํา หรือ น้ํามันดวยไฟฟา

electro-magnetism วิชาที่วาดวยแมเหล็กที่ทําดวยไฟฟา, อํานาจดึงดูดของแมเหล็กไฟฟา

electro-motive force กําลังดันหรือแรงเคลื่อนของไฟฟา

eletroplate ชุบหรืออาบดวยไฟฟา, วัตถุที่ชุบดวยไฟฟา

electro-semaphore เสาสัญญาณไฟฟา ยกขึ้นเพ่ือหามรถตรงทางรถไฟ

element ธาตุหนึ่งธาตุใดในธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ, ดินฟาอากาศ, มูล, ราก

elemental เกี่ยวกับดินน้ําลมไฟ, เกี่ยวกับอํานาจของธรรมชาติ

elevation มุมยก, แผนผังที่มองจากดานหนา, มูลดินเนินเขา

elevator ลิฟทเลื่อนขึ้นลง แทนบันไดตามอาคารสูงๆ ซึ่งมีหลายชั้น

ellipse รูปแบนรีอยางรูปไขได โดยตัดรูปกรวยขนานกับดานขาง

elliptic compasses วงเวียนสําหรับเขียนรูปไข

elongation สวนที่ถูกตอใหยาวเรียวออกไป

embankment เขื่อน, มูลดิน

embatted walls กําแพงซึ่งทํายอดเปนใบเสมาบนเชิงเทิน

emboss ทําใหเปนรูปนูนขึ้นมา

embrasure ชองระหวางเสมาบนยอดกําแพงชองหนาตางตึก ซึ่งทําเปนรูปพาย

emerald-green สีเขียวอยางมรกต

emergency exit ทางออกฉุกเฉินอยางที่อยูตามโรงภาพยนต

emery-cloth ผาทราย

emery-paper กระดาษทราย

emery powder ผงกากเพชร สําหรับขัดโลหะ
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employ การจาง, จางคนทํางาน

employee ลูกจาง, คนงาน

employer นายจาง, นายงาน

emulsified asphalt ยางมะตอยที่ผสมเปนน้ําแลว

emulsion of asphalt น้ํามันยาง, ยางมะตอยที่เคี่ยวเปนน้ําสําหรับราดถนน

emulsion of tar น้ํามันดิบ, น้ํามันยาง

emulsion paint สีทาผนังหรือไมที่ผสมดวยน้ําโดยไมใชน้ํามันผสม, สีน้ําทาผนังปูนหรือไม

enamel เคลือบหรือทา, เคลือบ

enamelled paper กระดาษเคลือบสี

encamp ปกกระโจม, กางเตนทพักแรม

encircle ลอมไวเปนวง, ตีวงโอบลอม

enclosure ร้ัวหรือกําแพง ซึ่งลอมรอบ

endless screw สลักเกลียวแบบไมมีหัว คือ มีเกลียวทั้งตัว เรียกวา เกลียวตัวหนอน

andlong เรียงกันตามยาว, ตอกัน, ตลอด

endwise เรียงกันตามยาว, ทางตั้ง

energy พลังงาน, กําลังความสามารถ, กําลังงาน

energy of rotation พลังงานแหงการหมุนเวียน

engagement สัญญาวาจาง, วาเชา, ประสานกัน (ของเฟองจักร), ผูกมัด

engine เคร่ืองกล, เคร่ืองจักร, รถจักร, ใสเคร่ือง

enineer นายชาง, วิศวกร, ทําหนาที่นายชาง

engineering วิศวกรรม, การชาง

engineer's handtools เคร่ืองมือชาง เชน กุญแจเลื่อน ไขควง หรือคีม

engine oil น้ํามันหลอลื่นเครื่องจักร, เคร่ืองยนต, น้ํามันเครื่อง

engrave แกะ, สลัก, จารึก, ฝง

enlarge ขยาย, ทําใหกวางขึ้น

entanglements ลวดหนาม, เคร่ืองกีดขวาง

entrance ปาก (แมน้ํา), ทางเขา

entrance hall หองโถงตรงทางเขาตึก

environs บริเวณรอบๆ

equation สมการ

equator เสนศูนยสูตรของโลก

equidistant มีระยะหางเทากัน

equilateral (สามเหลี่ยม) ดานเทา

equipment เคร่ืองประกอบ, เคร่ืองมือ
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equivalent มีผลเทากัน, มีจํานวนเทากัน, มีเนื้อที่เทากัน

escalator บันไดที่เลื่อนขึ้นลง อยางเชน บันไดของโรงภาพยนตรสยาม

escarpment กําแพงที่กอใหลาดชันลงมาจรดพื้นดิน เชน กําแพงปากบอใหญๆ 

หรือกําแพงหินสูงขางทางของรถไฟ, เนินกวางและชัน

establish ตั้ง, สราง, ตั้งมั่น, ตั้งสถานที่

estimate จํานวนที่กะประมาณ, การประเมินราคา, งบประมาณ

estuary ปากน้ํา ตอนที่น้ําจืด และน้ําเค็มมาจรดกัน

ethyl สารประกอบของตะกั่วใชผสมเติมกับน้ํามันเบนซิน ทําใหเกิดการไวไฟและ

ปองกันเครื่องยนต เชน ethyl petrol

Euclid ผูคิดวิชาเรขาคณิตขึ้นเมื่อสมัย 2,200 ป มาแลว ชื่อ ยูคลิด เปนชาวกรีก

Everest ยอดเอฟเวอเรสท ในเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งสูงที่สุดในโลก

excavator เคร่ืองจักร สําหรับขุดอุโมงค

exclusive prospecting licence อาชญาบัตรผูกขาด สําหรับตรวจหาแรของเหมืองแร

exnaust air duct ทอระบายอากาศหรือทอไอเสีย

expanse สนาม, ทองฟากวาง, ทะเลกวาง, ผืนกวาง

expansion การขยายตัว, การแผกวาง

expanded metal เหล็กแผกวางใชทําฝาหรือร้ัว

expence คาใชจาย, คาโลหุย, สิ่งที่ทําใหหมดเปลือก เชน general expenses =  คาใชจายเบ็ดเตล็ด

experience ความชํานาญ, ความช่ําชอง, ความเจนจัดในการที่ไดปฏิบัติมานาน

explode ระเบิด, แตกกระจาย

explosive วัตถุระเบิด

exposure meter เคร่ืองวัดแสงที่ใชการถายภาพ

exposure test ความคงทนตอดินฟาอากาศ

express highway ทางหลวงพิเศษซึ่งอนุญาตใหรถว่ิงเร็วได

Express Transportation Organization องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (อักษรยอ ร.ส.พ. = E.T.O)

expropriate เวนคืน (ที่ดิน), ยึดเอา (ที่ดิน), บังคับซื้อ

extension การขยายสวน, สวนที่ขยายตอออกไป, สวนเพ่ิมเติม, แผขยาย

extent เนื้อที่, ขอบเขต, จํานวน, ขนาด

ecterior ภายนอก, ขางนอก

exterior masonry paint สีทาตึกหรืออาคารภายนอก

external ภายนอก, ตางประเทศ, สิ่งภายนอก

extingvisher เคร่ืองดับไฟดวยน้ํายาเคมี

extractor เคร่ืองถอนหรือถอดชิ้นสวนของเครื่องจักร โดยวิธีอัดหรือดูด

extramural ซึ่งอยูนอกร้ัว หรือนอกกําแพง

extreme จุดไกลที่สุด, ปลายสุด, (อากาศหนาวหรือรอน) จัดที่สุด
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eyelet รูสําหรับรอยเชือก
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fabric โครง, ตึก, เนื้อผา

façade ดานหนาของตึกหรืออาคาร

face ดานหนา, หนา, แตงพ้ืนหนา (ของถนน หรือผนัง), หนากวาง, ฉาบหนา, หนาปทมเคร่ืองวัด

face to face หันหนาเขาหากัน

facia ปายหนาราน, ย่ีหอ, แผนโลหะติดหนาปทมภายในรถ

facing วัตถุสําหรับฉาบหรือโรยหนา

facing brick อิฐฉาบหนา

facing colour สีฉาบหนา

facing lime ปูนขาวฉาบหนา

factor ตัวคูณหรือตัวหาร, สวนที่คูณกันขึ้นเปนจํานวน เชน 10 มีแฟคเตอรหรือตัวคูณ คือ 2 กับ 5 , 

เหตุ, กรณี, ปจจัย

factor of safety อัตราที่เผื่อไวเพ่ือความปลอดภัย

factory โรงงาน

fade-colour สีตก, สีเลือน

fade-resistant colour สีทนแดดหรือทนแสงไมตกงายๆ 

faggot, fagot เศษเหล็ก, เศษไม, ฟน

fagot fencing ร้ัวที่ทําจากเศษไม

Farenheit thermometer ปรอทวัด ซึ่งมีจุดน้ําเดือด 212 ดีกรี และมีจุดน้ําแหง 32 ดีกรี อุณหภูมิ ซึ่งประดิษฐโดย 

ฟาเรนไฮท  นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน (ค.ศ. 1686-1736) เรียกวาปรอทฟาเรนไฮท

fallow สีเหลือง

false dawn แสงเงิน แสงทอง

fan-light ชองบนของขอบประตู ที่ทําเปนรูปพัดคลี่ออก เพ่ือใหแสงสวางหรืออากาศเขา

fanleaf-palm ใบลาน

far between หางกัน

Faraday's law หลักของฟาราเดย นักไฟฟาอังกฤษ ซึ่งเรียกวา เมื่อเอาไฟฟาใสในน้ํายา เชน 

ในการชุบโลหะที่จับขั้วบวก จะมากนอยตามกระแสไฟฟา

farm นา, ไร, ที่ทําการเพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว

farmhouse โรงนา

farmyard ลานที่อยูนา หรือติดกับโรงนา

fathom ระยะ 6 ฟุต หย่ัง, ทิ้งดิ่ง

fathom-line สายดิ่ง

fawn ทีเทาแกมเหลือง

feeler gauge เคร่ืองวัดความหนาบางอยางละเอียดของวัตถุ ที่ทําเปนแผนโลหะบางๆ คลายพัด

female screw เกลียวตัวเมีย หรือเกลียวในรอง

fence post เสารั้ว
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fencing ร้ัว, กําแพง, ผนัง, เครื่องกั้น, ฝา (หอง)

ferriferous ผสมหรือเจือดวยเหล็ก

ferriferous deposits ดินที่เจือดวยเหล็ก เชน ดินแดง

ferro-alloy โลหะที่ผสมหรือเจือเหล็ก

ferro-concrete คอนกรีตมีแกนหรือโครงเหล็กอยูภายใน, คอนกรีตเสริมเหล็ก

ferruginous ปนสนิมเหล็ก, มีสนิมเหล็กอยูดวยทําใหกลายเปนสีแดง

ferry ทาเรือขามฟาก, ขามฟาก

fibre, fiber วัตถุที่มีลักษณะเปนเอ็น หรือใยที่ใชทําเปนแผนฉนวนไฟฟา หรือภาชนะที่ใชกันความรอน

fibre-cement plain sheet กระเบื้องซีเมนตใยหินชนิดแผนเรียบ

fibre-glass แกวปนเปนเสนละเอียดหรือใยแกวใชกันความรอน

field บริเวณที่มีแร, สนาม, สนามแมเหล็กในเครื่องกําเนิดไฟฟา, ผืน, พ้ืน, วงกระจาย (ของกลอง)

field-glass กลองสองทางไกล

field magnet แมเหล็กสนามของเครื่องไดนาโม หรือไฟฟา

figure ตัวเลข, สถิติ, จํานวน, รูปปน, รูปหลอ, รูปสลักแสดงภาพ, ปรากฏ

file แฟมเก็บเอกสาร, ลวดรอยเอกสาร, เก็บเขาแฟม

file ตะไบ, ถูดวยตะไบ  flat file   ตะไบแบน  half round file  ตะไบทองปลิง  

hand file  ตะไบแบนขนาดเล็ก  round file  ตะไบหางหนู, ตะไบกลม  

saw file   ตะไบแตงคมเลื่อย  square file  ตะไบสี่เหลี่ยม 

three square file   ตะไบสามเหลี่ยม

file brush แปรงใชปดทําความสะอาดตะไบ

file edge สันคมของตะไบ

file handle ดามตะไบ

file tang โคนปลาย หรือกั้นที่สวมเขากับรูดามไม

filings ขี้ตะไบ

film ฟลมถายรูป, ฝาหรือฝาที่ลอยอยูบนผิวน้ําหรือน้ํามันเย่ือบางๆ

filter เคร่ืองกรองแสง, เคร่ืองกรองน้ํา หรือน้ํามัน, เครื่องกรองไฟฟา, ซึม, ร่ัว

filter gauze ตะแกรงกรอง (น้ํามัน หรือทราย หรือปูนขาว)

fine emery cloth ผาทรายอยางละเอียด

fine-graided sand ทรายเม็ดละเอียด

fine-tooth saw เลื่อยฟนละเอียด

finger-plate แผนโลหะ หรือกระเบื้องติดไวที่บานประตู สําหรับกันเปอน

finger post ปายชี้ทิศทางของถนน

finish ตกแตง, ทาสี, ชักเงา, ความมัน, ความเกลี้ยงเกลา, เสร็จ, พ้ืนหนาโตะ หรือกระดาน  

wall finish  สีทาผนัง

fire-brick อิฐทนไฟ

F



fire-clay ดินสําหรับปนทําอิฐทนไฟ

fire-damp แกสซึ่งอยูในบอแรถานหิน

fire-engine เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง

fire-hose ทอผาใบสูบน้ําดับเพลิง

fire-place ที่ตั้งเตาไฟ เตาไฟที่กอเปนแทนมีสองเตาหรือสามเตาอยูในชุดเดียวกัน, 

เตาไฟสําหรับผิง ซึ่งตั้งติดอยูกับกําแพง

fire-proof กันไฟ, ไมใหมไฟ, ปองกันไฟ

fire-tower หอสังเกตไฟไหมของกองดับเพลิง

fire-trep ตึกหรืออาคารที่กําลังถูกไฟไหมและเปนอันตราย

firmea chisel สิ่วสกัดไม

firmer gouge สิ่วเล็บมือ, สิ่วเซาะรอง (frimer  หมายถึงเที่ยง แนวแน)

first-class ชั้นหนึ่ง,อยางดีเย่ียม

first floor อเมริกันหมายถึงตึกชั้นลางสุด แตอังกฤษหมายถึงตึกชั้นที่สอง

เพราะชั้นลางสุดมักจะเปนที่จอดรถ

first-rate ชั้นหนึ่ง, อยางดีเย่ียม

first storey, first story ความหมายอยางเดียวกับ  first floor

fish-skin หนังปลากระเบนที่ใชสําหรับขัดหรือถูอยางตะไบ

fishtail auger เคร่ืองเจาะควาน หรือบิดหลา ซึ่งมีปลายคมเปนลักษณะหางปลา

fishplate เหล็กประกับรางรถไฟ หรือตามวัตถุ

fissure รอยแตก, รอยแยก

fitment รอยแตก, รอยแยก

fittings เคร่ืองแตงบาน

fit-up สิ่งที่ทําขึ้นชั่วคราว เชน เวทีหรือนั่งราน

fix ติดแนน, ตรึงกับที่, ประจําที่, ทําไมได (สี) ตก, ทําให (ปูน) แข็ง

fixd-focus lens แวนหรือเลนส ที่มีระยะวัด หรือเห็นชัดไดคงที่ ไมวาภาพนั้นจะอยูในระยะเทาใด

fixed-pulley รอกเดี่ยวอยูกับที่

flag, flagstone หินปูนพ้ืน, กระเบื้องหนาวัว

flake เกล็ด, สะเก็ด, กระบิ, หลุดเปนแผนๆ, แตกเปนแผนๆ 

flange หนาแปลน, ปกไมที่ทําย่ืนออกมาจากตัวเรือน

flank of building ดานขางของตัวตึกหรืออาคาร

flash-light ไฟฉาย, ไฟฟาเดินทาง, โคมไฟสัญญาณ, ไฟดับเปดที่ใชในการโฆษณา

flash-point ขีดความรอนที่ทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงลุกเปนไฟขึ้น

flat หองที่จัดไวเปนชุดๆ สําหรับใหเชาในอาคารหลังใหญๆ , แบน, ราบ

falt-bed rotary press แทนพิมพอัดสําเนาชนิดพิมพบนพ้ืนราบ

flat ciling เพดานราบ
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flat-cold chisel สกัดปากแบน

flat-head rivet หมุดยํ้าโลหะชนิดหัวแบบราบ

flat nose pliers คีมปากจิ้งจก, คีมดึงลวด

flat roof หลังคาชนิดแบบราบ

flat steel square เหล็กฉาก, บรรทัดฉาก, เคร่ืองมือที่ใชในการวัดมุม

flex สายไหมสําหรับตอโคมไฟ, โคง, งอ

flexible pipe ทอออนดัดใหโคงไปมาได

flight ชวงบันได, ระยะของลูกบันได

flint หินแข็ง

flintkote วัตถุที่ประกอบดวยยาง และหินทําเปนผนังตึกหรือปูรองกระเบื้องหลังคา หรือใชพนใตทองรถ

float ทุน, แพ, โปะลอย, กู (เรือ)

floatinhgouse เรือนแพ, บานที่ปลูกครอมแพลอยน้ํา

floe แพน้ําแข็ง

flood น้ําทวม, เจิ่งน้ํา, น้ําลนฝง, ไหลทวม

flooded street ถนนที่น้ําทวม

flood-gate ประตูระบายน้ํา

flood-light ไฟฉายสําหรับสองปายโฆษณาหรือฉายสองหนาตึก

flood-plain ลุมแมน้ํา ซึ่งมีน้ําทวมถึง

floor พ้ืนหอง, ชั้นของตึกหรืออาคาร, กนทะเล, ปูนพ้ืนหอง, เทพ้ืน  concrete floor  พ้ืนคอนกรีต

floor board แผนกระดานหรือผาน้ํามันปูพ้ืน

flooring วัตถุที่ใชปูพ้ืน เชนไมกระดาน หรือกระเบื้อง

flooring finish ตกแตงพ้ืน, ขัดเงาพ้ืน, ลงน้ํามันพ้ืน, ทาสีพ้ืน

floor joist รอด, ตง, (ไมที่วางหนาสูงตั้งบนคานและพาดจากคานหนึ่งไปยังคานตัวอ่ืนเพ่ือปูพ้ืน)

floor plank กระดานปูพ้ืน, พ้ืน

floor plate แผนไมหรือโลหะที่ปูพ้ืน

floor tile กระเบื้องปูพ้ืน

floor slab หินปูพ้ืน, ปกไมปูพ้ืน

folwer pink สีชมพูออน

flower pot atand ที่ตั้งกระถางดอกไมที่ทําดวยเหล็กเสนตัดโคงเปนรูปตางๆ

flue ชองอากาศ, ปลองไฟ

flue lining แนวขนานปากยอดของปลองไฟ

fluid ของเหลว เชน น้ําหรือน้ํามัน, ของเหลวรวมทั้งอากาศเหลว, ของเหลว

flued ounce หนวยวัดของเหลว (อังกฤษ เทากับ 28.4 ลูกบาศก ช.ม.  อเมริกาเทากับ 29.6 ลูกบาศก ซ.ม.)

fluor หินใสชนิดหนึ่งมีสีตางๆ ใชเปนสารประกอบของฟลูออริน ซึ่งเปนธาตุแทจําพวกคลอรีน
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fluoric acid กรดกัดแกว

fluorescent ซึ่งมีแสงสองเปนแสงสีมวงหรือแสงเรือง

fluorescent light หลอดไฟที่มีแสงเรือง อยางที่ใชตามบานเปนหลอดยาวรูปกระบอกซึ่งมักจะเรียกกันผิดๆ 

วาหลอดไฟนีออน

flush-box ถังน้ํา ที่ติดตอกับสวมชักโครกสําหรับชักน้ําลงมาลาง

หลุมพักน้ําโสโครกที่มีฝาปดไดระดับกับถนน

flush-deck ดาดฟายาวตลอดบนลําเรือ

flush-door ประตู ซึ่งทําใหบานปดไดเสมอระดับกับผนังหรือฝาหอง

flux น้ําประสานที่ใชในการบัดกรี, วัตถุที่ชวยในการหลอมโลหะ, อาการดูดของแมเหล็ก,

อาการไหล

flux density กําลังความดูดของแมเหล็ก

fly เพดานเหนือเวทีมหรสพ

fly = gallery เฉลียงเหนือเวทีโรงมหรสพ

foam ฟอง, เปนฟอง, เดือด

foam extinguisher เคร่ืองดับเพลิงชนิดที่ฉีดดวยน้ํายาเคมี เปนฟองคลายสบู

foam lubber ยางฟอง สําหรับทําเบาะ และที่นอน

focus จุดที่แสดงจากกระจกแวน หรือกระจกเงามารวมกัน, จุดรวม, เลื่อนระยะเลนซกลองใหชัด

foil ดีบุกผสมกับปรอทสําหรับทาหลังกระจก ทําใหเปนกระจกเงา

folding bed เตียงนอนชนิดพับได

folding-doors ประตูที่ปดเปดและพับไดสองบาน, ประตูที่ปดเปดชนิดเลื่อนไปมา

folding-rule ไมฟุตหรือเหล็กฟุตชนิดพับได

folding-stairway บันไดชนิดยกขึ้นลงและพับได อยางบันไดเครื่องบิน

foot หนวยวัดระยะของอังกฤษเทากับ 12 นิ้ว, สะพาน, (ถนน) สําหรับเดินเทา,

ตีน (สะพานหรือเขา)

footage ระยะยาวคิดเปนฟุต

foot-board แผนกระดานปดปลายเตียง, กระดานสําหรับคนขับรถวางเทา

foot-candle หนวยวัดแสงสวาง เทากับแสงสวางหนึ่งแรงเทียนตอ 1 ฟุต

foot-bill เนินที่อยูตีนเขา

footpath ทางเดินเทา

footpath slab หิน หรือแผนกระเบื้องปูทางเทา

footpound หนวยวัดกําลังงาน เทากับกําลังงานที่จะยกน้ําหนักหนึ่งปอนดได 1 ฟุต

foot-rail รางสําหรับวางเทา

foot-rule ไมฟุต (ไมวัดระยะขนาดยาว 1 ฟุต)

foot valve ลิ้นในกอกน้ํา สําหรับกันน้ําหรือเปดน้ํา

fosce fit การปรับใหแนน โดยใชกําลัง หรือเครื่องตอกอัด
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forecasle ดาดฟาหัวเรือ

foreclosure การยึดสังหาริมทรัพยที่จํานองไว เชน ที่ดิน หรือบาน

forecout ลานหนาบาน, สนามหนาบาน

foreland พ้ืนที่ดินตอนหนา, แหลม

foreman หัวหนางาน

foue plane กบไสไปหนา, กบใสพ้ืน

forest ปา, ทําเปนปา    Department of Forest = กรมปาไม  

Forest Experimentat Station = สถานีทดลองการปาไม

forester พนักงานปาไม

forestry วิชาการปาไม การปาไม

forest-tree ตนไมขนาดใหญในปา ที่ปลูกไวเพ่ือใชไม

forge โรงตีเหล็ก, เตาเผาเหล็ก, บุกบั่น, ฝาคลื่นลม

fork คราด, สามงาม, ทางแยก, ซอม  the fork of river = แมน้ําที่แยกออกเปนแคว

form แบบ, แผน, รูปทรง, สวน, ขนาดกอสรางทําเปนรูป

formation การสราง

formative เปนการกอสราง, ทําใหเปนรูปขึ้น

formoula กฎ, สูตร, หลักเกณฑ

fortirication มูลดิน, สนามเพาะ, กําแพง

found กอสราง, รวงราก, กอ, ตั้ง, หลอม (โลหะ)

foundation การสราง, การวางราก, รากตึก

foundation cross กงพัดหรือวัว

foundation pillar ตอหมอ (สวนมากมักจะเปนเสาหลอดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บางทีก็ใชไมเนื้อแข็งเปนสวนกอสรางที่ฝงลึกลงไปในดินและยาวขึ้นมาจนถึงพ้ืนชั้นลาง

foundation post ตอหมอ, เสาตอหมอเรือน

foundation wrok งานวางรากฐาน หรือลงเสาเข็มตอหมอ

fountain น้ําพุ ที่เกิดของแมน้ํา

four-poster เตียงนอนมีเสาสี่เสาสําหรับกางมุง

four-square รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

fraction เศษสวน, สวนหนึ่ง, เศษ

fracture แตก, รอยแตก, หัก

fragile เปราะ, แตกงาย, บอบบาง

frame กรอบ, วงกบ, กรอบชองแสงสวางที่อยูเหนือประตูหรือหนาตาง, กรอบชองลม 

หรือแสงสวางที่อยูใตอะเสกับคอสอง, ทํากรอบ, ทําวงกบ

frame base ฐานลางของวงกบ หรือกรอบปรตู, หนาตาง, โครงบาน

frame house บานที่มีโครงเปนไม
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frame work โครงราง, งานทําวงกบ

free-hand drawing การวาดหรือการเขียนที่ไมตองใชวงเวียนหรือบรรทัด

freexing-mixture วัตถุสําหรับใหความเย็น

freezing point จุดความเย็นจัดที่ทําใหของเหลวหรือน้ําแข็งตัว

freight คาระวาง, คาบรรทุก, ของที่บรรทุก

French grey สีเทา ซึ่งใชสีขาวผสมกับสีดํา แดงและน้ําเงิน

French window ประตูบานกระจก

freon น้ํายาทําความเย็น สําหรับเครื่องทําความเย็น

frescoes ภาพสีน้ําบนผนังและเพดานที่เขียนเมื่อปูนยังหมาดๆ

fresh air duct ทอรับอากาศ

fret ลายประแจจีน

fret saw เลื่อยฉลุลวดลายไม

fret saw blade ใบเลื่อยฉลุ

fret sow fame กงเลื่อยฉลุ

fretwork ไมสลักลวดลาย, ไมฉลุลวดลาย

fretwork drill สวานสําหรับเจาะนํารองไม เพ่ือสลักหรือฉลุลวดลาย

friction การเสียดสีกันระหวางวัตถุ, ความฝด, การกระทบกระเทือน

friction tape ผายางพันสาย

frieze ลวดลายที่สลักบนไมเชิงชาย หรือใตชายคา  ลวดลายที่สลักอยูบนผนังเปนรูปยาว

frieze board บัวเชิงชาย, แผนไมที่สลักลวดลายใตชายคา, บังใบ

frigid zones แถบหนาวจัดรอบขั้วโลก

fritted glaze น้ํายาเคลือบกระเบื้องดินเผา

frog เหล็กตรงรางตอของรถไฟในตอนหลีกกัน

frontage ดานหนาของตึก, ที่ดินตอนหนาของบาน

frontier ชายแดน, เสนปกปนเขตแดน, ขอบเขต

frosty ปกคลุมไปดวยน้ําแข็ง

froth ฟอง, ฝาที่ลอยอยูบนน้ําเปนฝา, เปนฟอง

fuel เชื้อเพลิง เชน น้ํามันเบนซิน, ฟน

fulcrum จุดศูนยกลางของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หกขึ้นหรือหกลง

filler วัตถุเหลวสําหรับทาหรืออุดเนื้อไมกอนลงสี

filling ปูนสําหรับอุดพ้ืน, วัตถุสําหรับถมที่หลุมที่บอ, วัตถุสําหรับทาไมใหเรียบ, 

วัตถุสําหรับอุดรูหรือปะผนัง

full length ยาวเหยียดเต็มที่

fuem ไอ, ควัน, รมควัน, พนควัน

function จํานวนในพีชคณิต, หนาที่
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fundamental รากเดิม, ปฐม, มูลฐาน

funnel กรวย, ปลอง

furlong หนวยวัดความยาว ตามมาตราอังกฤษ ( 8 เฟอลอง เทากับ 1 ไมล)

furance เตาสําหรับหลอมโลหะ

furniture เคร่ืองเรือน เชน ตู, โตะ, เตียง

furnitured house บานเชาที่มีเคร่ืองเรือนพรอม

furniture saw เลื่อยที่ใชในการทําเครื่องเรือน

furrow รอยทาง, รองดินที่ถูกไถ, ไถ, ทําเปนรอง

fuse ลวดตะกั่วที่ใชกับไฟฟา เพ่ือปองกันกระแสไฟชอด และถากระแสมากเกินควร 

ลวดตะกั่วจะชิงละลายกอน, ขนวนระเบิด, ละลาย, หลอม

fusee สายชนวน

fusible ละลาย, หลอมได
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gable หนาจั่วของหลังคาบาน,  หลัวคาย่ืนออกมาเปนรูปหนาจั่ว

gable-board ปนลม (ไมที่ตีปดไมแปลนและไมระแนงตรงหนาจั่วใตชายคาลงมา  บรรจบกับเชิงกลานหรือเชิงชาย)

gable-end หนาจั่ว

gable-moulding กันสาดหนาจั่ว,  กันสาดหนาบรรณ

gable-roof หลังคาที่มุงสันแหลม  แบบหลังคาบานไทย

gaff เสาตีนใบของเรือ

gain อัตราขยาย,  จํานวนเพิ่มขึ้น,  คืบหนา,  กาวหนา

gain time ยึดเวลา,  ประวิงเวลา

galaxi ทางชางเผือก,  กลุมดาว

galena แรตะกั่วประกอบกํามะถัน

gallery ระเบียง,  หองยาว,  ชองทางเดินที่มีหลังคาคลุม,  วิหารราย,  ที่นั่งทําเปนระเบียง  

หรือมายาวในหองประชุม  โบสถหรือสภา,  อัฒจรรยช้ันบนในโรงมหรสพ

galley หองครัวในเรือ

gallon หนวยตวงวัดของเหลว  เชน น้ํา หรือน้ํามัน

galvanize ชุบดวยไฟฟา

galvanized block pulley รอกชุบสังกะสี

galvanized bucket ถุงสังกะสี

galvanized iron แผนเหล็กวิลาสชุบสังกะสีเหลือเคลือบสังกะสี (ที่เรียกกันวาแผนสังกะสีมุงหลังคา)

galvanized steel เหล็กเหนียวชุบสังกะสี

gamboge รงค  ที่ใชทําสีเหลือง

gang-board ประตูที่กราบเรือสําหรับขึ้นลง  ชองทางเดินระหวางที่นั่งสองขาง อยางเชนในรถ,  ทางเดินในเรือ

gang-plank เชนทางเดินในเรือ,  สะพานสําหรับขึ้นหรือลงเรือใหญ

gantry โครงเหล็กตั้งอาณัติสัญญาณเหนือทางรถไฟ,  โครงเหล็กติดรอกยกของหรือกระทุงเสาเข็ม,  

โครงเหล็กขาตั้งถังน้ําไวบนที่สูง

gangue เศษหินในบอแร

gap ชองวาง,  ชองโหว

garage โรงเก็บรถ,  อูซอมรถ

garbage ขยะ,  ของสกปรก

garboard-strake แผนกระดานใตทองเรือ  ที่ชิดกับกระดูกงูหรือเรือ

garden สวน,  ไรผัก,  อุทยาน,  สวนสาธารณะ

garden annexe โรงเรือนติดตอกับหัวตึกและในสวน เชน เรือนพักรอน

garden broom คราด  หรือไมกวาดเหล็กที่ใชกวาด

garden rake คราดเหล็กที่ใชในงานทําสวน

garden shears กรรไกรตัดแตงตนไม

garden tools เครื่องมือที่ใชในการทําสวน เชน จอบ พลั่ว  เสียม
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gatdenia ตนไมจําพวกพุทธชาติและพุดจีน

gargoyle ปากทอ  ซึ่งตอกับรางน้ําฝน

garner ยุง,  ฉางเก็บขาว,  โรงนา

garret หองเพดาน  (ความหมายอยางเดียวกับ attic)

gas ไอ,  ควัน,  อากาศธาต,  แกสจําพวกออกซิเจน,  ไฮโดรเจน,  ไอพิษ

gasious เช้ือเพลิงที่เปนแกส

gas meter เครื่องวัดจํานวนแกสที่อยูตามบาน

gaxoline น้ํามันเช้ือเพลิง  ที่ใชเปนเช้ือเพลิงของเครื่องยนตหรือเครืองจักร

gasoline blow iamp ตะเกียงฟู หรือเตาฟูที่ใชน้ํามันเบนซิน

gasometer เครื่องวัดแกสที่บรรจุอยูในถังเก็บแกสขนาดใหญ

gate ประตูร้ัว,  ประตูกําแพง,  ประตูน้ํา,  ชองแคบผานภูเขา

gate bouse เรือนเล็กหนาประตูสําหรับคนเฝาหองยามเหนือประตูกําแพงพระราชวัง

gate-legged table โตะชนิดพับขาได

gauge เครื่องวัดความหนาบางของแผนเหล็ก หรือเสนลวด,  เครื่องวัดไอน้ํา  ลม  และน้ําฝน,  

หลอดแกววัดระดับน้ํา,  ขนาด,  ขนาดลวด,  หย่ัง,  วัด

garze ลวดตาขาย,  ตะแกรงชนิดถี่หรือกรองละเอียด

gauzy บาง,  โปรง

gear-pump เครื่องสูบน้ําชนิดเฟองพัดน้ํา

geiger counter เครื่องตรวจรังสีที่ใชในการสํารวจหาแรยูเรเนียม

gelignlte ดินระเบิดชนิดหนึ่ง  ผสมดวยกลีสเซอรีน,  ระเบิดเพลิง

generator เครื่องกําเนิดเครื่องทําไฟฟา

geodeay สวนหนึ่งของวิชาคํานวณ  วาดวยสัณฐานของโลก

geoditic survey การสํารวจเพื่อหาสัณฐานรูปลักษณะเนื้อที่ของโลก

geology ภูมิศาสตรวิทยา,  ธรณีวิทยา,  ลักษณะและอายุของหิน

geological investigation การสํารวจที่เกี่ยวกับธรณีวิทยา

Geological Divition กองธรณีวิทยา (ในสวนราชการ)

geologist นักธรณีวิทยา,  นักภูมิวิทยา

geometrical ratio จํานวน  4  จํานวน  ซึ่งไดสวนกันตามบัญญัติไตรยางค

geometrical stairs บันได  ซึ่งประกอบดวยลวดลายเปนเสนตรง  และวงกลมไดสวนกัน  เชน  บันไดเวียน

geometriclan นักคํานวณ,  นักเรขาคณิต

geometrician's measuring tape สายเทปหรือที่วัดระยะเสนตรง  หรือวงกลม

geometric progression จํานวนเพิ่มขึ้นเทาตัวดวยการคูณ  เชน  2 4 8 16 32  64

geometry เรขาคณิต

geophyfics วิชาตรวจแร  โดยทางเครื่องมือฟสิคส
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geyser บอน้ํารอน  ซึ่งมีน้ําพุขึ้นมา,  น้ําพุรอน

gib แขนปนจั่น  ซึ่งย่ืนยาวออกไปติดรอก

gib crane ปนจั่น  ซึ่งมีแขนยาวยื่นออกมาสําหรับยกของหนัก

gimlet บิดหลาขนาดเล็ก

gimlet bit ตัวบิดหลา,  กานบิดหลา

gin รอกปนจั่นสาขา

girder ตง (ไมที่วางหนาสูงตั้งขึ้นบนคานสําหรับปูพ้ืน),  เหล็กยาว,  เหล็กหลายช้ินประกอบขึ้นเปนทอนยาว

girth ขนาดรอบตนไม,  วัดขนาดรอบ,  กานตนไมรอบ

glass กระจก,  แกว,  หนาตางกระจก,  ตูกระจก,  เรือนกระจกสําหรับปลูกตนไม,  กระจกเงา, 

หลอดแกวบรรจุทรายบอกเวลา

glass block กระเบื้องหรือแผนประดับผนังที่ทําดวยกระจก,  ชองกระจกหนาตาง

glass cutter เครื่องมือตัดกระจกที่ใชกากเพชรติดหัวขีด

glasses กระจกแวน,  กระจกเลนส,  กลองจุลทัศน,  กระจกหนาปทม, 

เกล็ดบานหนาตางหรือประตูที่ทําดวยกระจก

glass jalousies กระดาษทราย

glass paper ภาชนะที่ทําดวยแกว,  เครื่องแกว

glass ware ใยหรือฝอยของแกว  สําหรับใชกรองกด

glass wool เคลือบ,  ขดเงา,  ติดกระจก  (ประตูหรือหนาตาง)  วัตถุที่ใชหรือขัดเงา

glaze สองแสงสวาง,  แววาว,  แพรวพราย

glister, glitter โปะตะเกียง,  โลก,  ลูกกลม,  อางแกวกลม

globe เคลือบ,  เปนเงา,  มัน

gloss หลอดไฟที่บรรจุแกสขางในอยางหลอดไฟนีออนที่ทําปายโฆษณา

glow-lamp กาว,  ติดดวยกาว

glue กาวทาไมใหติดกัน

gluten ของเหนียว,  กาว,  ยาง

glycerine น้ํามันเหนียวใชละลายทําวัตถุระเบิด

gnarled wood ไมเปนปุมปาหรือตาไม

godown โรงเก็บของ,  กุดังเก็บของ

goggles แวนตาสําหรับกันฝุน,  แวนตาสําหรับชางเช่ือมหรือออก  ที่ใชปองกันแสง

goniometer เครื่องวัดมุม  

gorge ชองแคบระหวางเขาสองลูกที่มีลําธารน้ํา

gouge สิ่วเล็บมือ,  เซาะใหเปนรอง

gouge chisel สกัดปากแหลม

government house ทําเนียบรัฐบาล,  จวนผูสําเร็จราชการ

grab เครื่องเกาะหนีบยกของหนัก  ของเครื่องปนจั่น
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grade การแบงช้ันหรือชนิด,  ผานจากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่ง,  ทําใหลาด

grader เครื่องปรับพ้ืนดินใหราบ

graduation การแบงเปนช้ันชนิด,  การผานจากสีออนไปหาสีแก

grain ลายในไมหิน,  ทาสีเปนลายไม,  เมล็ด,  ขนาดวัดน้ําหนัก (1 เกรน  เทากับ .064  กรัม)

grainular มีลักษณะเปนลายหรือเมล็ด

gram, gramme กรัม  (ขนาดวัดน้ําหนัก)

Grand Palace พระบรมมหาราชวัง

granite หินแข็งที่ใชสกัดทําหินโมหรือครก

granitic มีลักษณะเปนหินแข็ง,  กอปรดวยหินแข็ง

graph เสนกราฟที่แสดงความเปลี่ยนแปลงระหวางสองจํานวนที่สัมพันธกัน

graphical method วิธีเขียนแบบ,  วิธีลากเสน

graphical remains of antiquity ศิลาจารึก,  โบราณวัตถุที่แกะสลักเปนตัวหนังสือ

graphic arts ศิลปที่เกี่ยวกับวาดเขียนแกะหรือจารึกภาพหรือหนังสือ เชน ศิลาจารึก

graphic record of the weather การบันทึกความเปลี่ยนแปลงของอากาศ  โดยเสนที่แสดงการสูงต่ํา

graphite ตะกั่วดํา  ซึ่งใชทําดินสอ

grapnel เครื่องเกาะหนีบวัตถุที่ทําคลายลักษณะกามปู,  จับหรือเกาะวัตถุ

grass หญา,  สนามหญา,  สนาม,  ปลูกหญาบนสนาม

grate เตาไฟ,  ตะกรับในเตาไฟ,  ขุด,  ครูด

grating ตาราง,  ตาขาย,  ตะแกรง,  ลูกกรงรั้ว

gravel กรวด,  หินกรวด

gravel concrete คอนกรีตที่ผสมดวยกรวดแทนหิน

gravel fill การถมดวยกรวด

gravelled โรยกรวด

gravelled road ถนนที่โรยดวยกรวด

gravelly soil ดินปนทราย

grave-stone ศิลาจารึกบนหลุมฝงศพ

graveyard หลุมฝงศพ,  ปาชา

graving dock อูทําการขูดทองเรือ

gravitate เคลื่อนเขาไปดวยอํานาจความดึงดูด

gravity ความดึงดูดของโลก,  กราวิทัด,  ความถวง

gray, grey สีเทา,  สีหมอก

greatest common diviser การสวนมาก (ห.ส.ม.)

green สนามเขียวชอุม,  สีเขียวใบไม

Greenwich หอดูดาวทิกรีนิซ
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Greenwich time เวลาตามนาฬิกาที่กรีนิซ

Greyish คอนขางเทา,  คอนขางเกา

grid ตะแกรง,  เสนทางรถไฟ,  สายไฟฟาที่ตอกันเปนตาราง

grid iron โครงไมหรือเหล็ก  สําหรับค้ําเรือในอู

grid-system ระบบไฟฟาตาง ๆ ของโรงไฟฟาภายในประเทศ  เพ่ือใหติดตอถึงกัน

grill, grille ตะแกรง,  ลูกกรง,  ลูกกรงรั้ว,  เหล็กหนาหมอรถยนต  หรือเคร่ืองยนต

grillage รากตึกที่ทําดวยไมหรือเหล็กขัดขวางกันเปนตาราง, (ฝา)  ขัดแตะ

grime ขี้ดิน  ขี้ทราย

grinder เครื่องบด  ขัด  ลับ  ถู

grindstone หินบดหรือลับของมีคม

grinding machine เครื่องบดลับ,  เครื่องขัดถูพ้ืน

grinding stone หินขัดบดลับเครื่องมือมีคม,  วงหินของเครื่องขัด

grinding wheel วงหินขัดที่ทําคลายลอกกลม ๆ สําหรับหมุนขัด  หรือลับของเครื่องขัด

grit หินกรวด,  กรวดทราย

grammet วงแหวน,  หวงยาง,  หวงยางสําหรับรอยสายไฟผานแผนโลหะ

groove รอง,  ชอง, เซาะทํารอง

grooving machine เครื่องทํารอง  หรือสันของแผนโลหะ

grotto ถ้ํา,  คูหา

ground ดิน,  พ้ืนดิน,  ตอ (สายลอฟา) ลงดิน,  สนาม,   เขต,  บริเวณ

ground floor ตึกหรืออาคารช้ันลงสุด,  พ้ืนลางของตึกที่เสมอกับระดับพ้ืนดิน

ground-landlord เจาของที่ดิน

ground plan แผนผังแสดงสิ่งตาง ๆ ที่อยูบนระดับพ้ืนดิน

ground pressure เครื่องปราบหรืออัดพ้ืนดินใหเรียบ

ground-swell คลื่นใตน้ํา

groundwork ราก,  งานวางรากฐานของการกอสราง,  พ้ืนของภาพ

grove ละเมาะ,  หมูบาน,  ปาละเมาะเล็กๆ 

gudgeon สลักหรือหมุด,  วงหรือหูสําหรับรอยสลัก

guest-house บานรองรับแขก

guide เครื่องนําทาง,  ปลอก,  รางสําหรับเลื่อนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

guide number เลขที่ใชคํานวณหาระยะในการถายภาพของหนากลอง

guide-post ปายช้ีทางของถนน

guide-rope เชือกรูดใหสิ่งของขึ้นลง

gulch หวยลึก

gulf อาว,  น้ําวน,  ทวม,  ดูด
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gully หวย,  ลําธารเล็ก ๆ ,  ทางน้ําไหล

gum ยางไม,  กาวที่ทําจากยางไม

gun-metal ทองแดงผสมกับดีบุกหรือสังกะสี

gun-metal wire ลวดทองแดงผสมดีบุก

gunny-bag กระสอบปาน

gunter เสาเรือนตอนบน  ซึ่งรูดขึ้นลงได

gunwale กราบเรือ

gurjun น้ํามันยาง

gusher บอน้ํามัน  ที่มีน้ํามันไหลออกมาโดยไมตองสูบ

gusset เหล็กสามเหลี่ยม  สําหรับตอมุมผนัง

gutted lane ตรอกแคบ ๆ ,  ชองแคบ

gutter รางน้ํา,  ทอ,  รอง,  ขุดเปนรอง

guy rope เชือกโยง
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hack, hackle เคร่ืองมือที่ใชในการฟนหรือสับ เชน พลั่ว, ขวาน, ฟน, สับ

hack-saw เลื่อยชนิดมีกงเหลี่ยนใบเลื่อยได

hack-saw blade ใบเลื่อยสําหรับใชกับเลื่อยมีกง

hack-saw frame กงเลื่อย, โครงกันเลื่อย

hackly หยาบ, ขรุขระ

hafnium ธาตุแทชนิดหนึ่ง มีในทรายดํา

hailstone ลูกเห็บฝน

hairpin-bend ถนนที่โคงกลับ เปนรูปแบบเข็มกลัดซอนปลายเมื่องางออก

half-lap เกยหรือเหลื่อมทับไวขางละครี่ง, เขาหนาไม

half-space landing แทนพักบันได ชนิดมีระยะทางชองหนึ่ง

half-mast ลด (ลง) คร่ึงเสา, คร่ึงเสา

half transverse section ผังดานตั้ง ซึ่งตั้งอยูละมุมคร่ึงหนึ่ง

half way คร่ึงทาง, กลางคัน

hall หองโถง, ศาลา, หอ, ทางเดินผานหนาหองตางๆ หองรับประทานอาหาร, คฤหาสน

hallway ทางเดินผานหนาหองโถงที่อยูมุมตึกตอนหนา

hamlet หมูบานเล็กๆ

hammer คอน, ตะลุมพุก, เคร่ืองตอกเสาเข็ม, ตอก, ทุบ  claw hammer  คอนชางไมที่มีหัวขางหนึ่ง 

ใชเปนที่ถอนตาปู

hammer handle ดามคอน

hand-car รถโยกที่ใชว่ิงไปบนทางรถไฟ

hand drill สวานมือ

hand file ตะไบขนาดกลาง

handful กํามือหนึ่ง

bandi-board แผนไมหรือแผนพลาสติคที่มีน้ําหนักเบาและพิมพลวดลายตางๆ เพ่ือใหเปนแผนรูปปูพ้ืนโตะ 

หรือเครื่องเรือนไมเนื้อออนที่มีน้ําหนักเบา

handicraft วิชาชาง, งานที่ตองใชฝมือ

handiness ใชไดสะดวก, ใชไดเหมาะมือ, คลองมือ

handle ดามเครื่องมือ, เคร่ืองมือที่ใชมือจับ จับเครื่องมือ

handle with care โปรดระวังในการจับตอง (มักใชกับของที่แตกหรือเปราะงาย เชน เคร่ืองแกว)

hand lever shearing machine เคร่ืองตัดลวดหรือโลหะ โดยมีคันโยกกดตัด

hand-post เสาชี้บอกทิศทางและระยะของถนน

handrail ราวบันไดอันบนที่ใชมือจับเวลาลง

hand roll ราวไมหรือเหล็กสําหรับจับยึด

hands off หามจับ, อยาแตะตอง

hand-tools เคร่ืองมือชางที่ใชมือจับทํางาน  ไมใชเคร่ืองมือประเภทเครื่องจักร

H



handy คลองแคลว, เหมาะมือ, สะดวก

hang แขวน, หอย, เกาะ, เหนี่ยว, โหน, แกวางไปแกวงมา

hangur โรงเก็บรถ, เคร่ืองบิน

hanging bolt สลักโตงเตง, สลักแขวนคานลอย

hanging stairs บันไดลอยอยูขางหนึ่ง อีกขางหนึ่งติดกับผนัง

hangings มานแขวน

harbour, harbor ทาเรือ

Harbour Department กรมเจาทา

Harbour of Bongkok ทาเรือกรุงเทพฯ

harden surface พ้ืนหนาดินแข็ง, พ้ืนที่อันแนนและแข็ง

hard steel เหล็กกลาที่ใชทําเหล็กเครื่องมือ

hard strata หินแขงที่อยูตามลําดับชั้นลึกลงไป

hardware เคร่ืองเหล็กหรือเครื่องมือที่ทําดวยโลหะ

hard water น้ํากระดาง

hardwood mosaic ลวดลายแบบฝงหินที่ทําดวยแผนไมเนื้อแข็ง

harem สถานที่ๆ นางสนมของเจาแขกอยูรวมกัน

harness น้ํา (น้ําตก) มาใชในการไฟฟา, เคร่ืองเทียมลาก หรือบังเหียนรถ

harrow คราด, รถคราด

hasp สายยูประตู (ถาทั้งชุดเรียก hard and staple)

hatch ชองในบานประตู, กําแพงพ้ืน, ดาดฟาเรือขีดเสนขนานกัน

hatches ฝาปดชองที่บานประตู

hatchet hammer คอนที่มีหนาเปนคอนหนาหนึ่ง ขวานหนาหนึ่ง และที่ถอดตาปูดานหนึ่ง

hatchway ทางลงไปในหองใตทองเรือ

haul ฉุด, ดึง, ชัก, ลาก, ระยะลาก, หัว (เรือ)  Oveshaul  ยก (เคร่ืองยนต) และปรับแกไขใหม

haunch สวนโคงดานหนึ่งของประตู

hawthorn ตนไมชนิดหนึ่ง มีหนามเตี้ยมักปลูกทําร้ัว

haystack กองฟาง, กองหญาแหง

H-beam คานที่เปนรูปตัว H

headboard แผนกระดานที่ประกอบอยูตรงดานหัวเตียงนอน

beader อิฐที่กอกําแพงที่วางตามขวาง เพ่ือประกบอิฐตอนลาง, รอดใหญที่วางขวางกับรอดเล็ก, 

ทอน้ําที่ตอขวางกับทอเล็ก

head light โคมไฟตอนหนารถ, โคมเสาเรือ

head room ชองวางเหนือศรีษะ

head spring ตนน้ํา, แหลงน้ํา

heart of oak แกนไมโอค
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hearth พ้ืนที่ตั้งเตาไฟ, เตาผิง

heartb-stone กระเบื้องหรือหินที่ปูหนาเตาผิง หรือกอเปนเตาผิง

heater เคร่ืองที่ใหความอบอุนในบาน สําหรับเมืองหนาว

heave การออกแรงเต็มที่, การชวยกันหลายๆ แรงเฮโลสาระพา, ยก, ถอน, (เสา) ชัก, ลาก, ฉุด

heavy downpour ฝนตกหนัก

heavy duty oil น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตดีเซลชนิดขน

heavy-laden บรรทุกหนักจนเพียบ

hectare หนวยวัดพ้ืนที่ หรือเนื้อที่ตามมาตราเมตริก (1 เฮคแทร เทากับ 10,000 ตารางเมตร)

hectogram, hectogramme หนวยวัด (1 เฮคโตกรัม เทากับ 100 กรัม)

hectometer หนวยวัด (1 เฮคโตเมตร เทากับ 100 เมตร)

hedge ร้ัว, กั้นร้ัว, เคร่ืองลอม, เครื่องกีดขวาง

hedgerow ร้ัวไมเตี้ยๆ , ร้ัวตนไมเตี้ยๆ 

hedge shears กรรไกรตัดพุมไมร้ัว

heft ยก, ยกขึ้นชั่ง, น้ําหนัก, กําลัง

helical sprimg ขดลวด หรือขดเหล็กที่ขดเปนวงกนหอย คือฐานใหญปลายเล็ก

helical staircase บันไดเวียน

helium ธาตุแทชนิดหนึ่งเปนแกส

hematite แรเหล็ก

hemisphere ซีกโลกดานหนึ่ง, คร่ึงโลก  nortern hemisphere  ซีกโลกเหนือ 

นับจากเสนศูนยสูตรของโลกขึ้นมา  

southern hemisphere  ซีกโลกใต นับจากเสนศูนยสูตรของโลกลงมา

hemp rope เชือกปาน, เชือกมนิลา

hemp rope for pulley เชือกปาน ขนาดทําสายรอก

henna สีแสดทําจากตนเทียน

herbage ตนไมจําพวกลําตนออน

heptagon รูปแบนมีหนาเจ็ดเหลี่ยม

heptahedron รูปทรงเจ็ดเหลี่ยมอยางลูกแกว

hexagon รูปแบบหกเหลี่ยม

hexagon-head nut นอตหรือแปนสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม

hexagon-bead screw สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม

high-colour สีแดง

higtest common factor หารรวมมาก (ห.ร.ม.)

highlands ที่ดอน หรือที่สูงบนภูเขา

high-pitched roof หลังคาชัน

high-pressure ความกดหรือแรงอัดสูง
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higt-road ทางหลวง, ถนนกวางใหญ

high tensile steel bar เหล็กเสริมคอนกรีตชนิดแรงดึงสูง

high tension แรงดึงสูง, แรงไฟสูง

high water น้ําขึ้นสูงเต็มที่

highway ทางหลวง, ถนนกวางใหญอยางเชน ถนนพหลโยธิน 

Deparment of State Highway = กรมทางหลวงแผนดิน  

Highways Division = เขตการทาง, กองทางหลวง

highway code ประมวลกฎหมายขอบังคับวาดวยการใชทาง

high-yield steel bar เหล็กเสนที่มีความออนตัวสูง

hill เขาเตี้ยๆ, เนิน, ที่ดอน

hillock โคก, เนิน, ดอน

hinckes-bird window หนาตางชนิดดบานกระจกเลื่อนปดเปดขึ้นลงได โดยติดรางกรอบกับบานลาง

hinge บานพับประตูหรือหนาตาง, ติดกับบานพับ, แขวนหอย, แกวง

hinge pin สลักบานพับ, ตาปูติดบานพับ

hip-bath ถังเปล

hip rafter ตะเฆสัน (ไมสวนหนึ่งของโครงจั่วหลังคา ซึ่งตอนบนเพดานพาดอยูบน 

และตอนลางพาดอยูบนหัวเสา)

hip ridge roman tile กระเบื้องลอนคูครอบสันหลังคา, กระเบื้องครอบอกไก

hip roof หลังคาที่เปนสัน

hitch วิธีการผูกเชือก, ปมเชือก, เงื่อน

hoar สีขาว

hoarding แผงไมหรือสังกะสี ซึ่งใชสําหรับบังหนาอาคารที่กําลังปลูกสรางอยู,

ผังไมติดประกาศโฆษณาแผนใหญ

hoe เกรียงสําหรับโบกปูน, จอบ, พวนดิน, ขุดหญา, ฟนดวยจอบ

hoist เคร่ืองควาน, เครื่องยกของหนัก, ปนจั่นชักรอก, แมแรงดีด, กวาน, ชักรอก

hole centre กลางรู, ศูนยกลางของชอง

hole cutting shears กรรไกรสําหรับตัดชองหรือรูกลมแผนโลหะ

hollow ชอง, หุบเขา, แองน้ํา, ขุดหลุม, กลวง

hollow clay block อิฐแผนชนิดกลวง

hollow clay tile กระเบื้องดินเผาชนิดกลวง

hollow drawer handle หูสลักปดเปดลิ้นชักตูหรือโตะ

hollow wall borer เคร่ืองเจาะหรือควานรูกําแพงผนังตึก

holy rood ไมกางเขนที่ติดอยูเหนือประตูโบสถคริสต

holystond ดินสม, หินทรายอยางละเอียดออนสําหรับใชขัด

homebuilder ชางปลูกบาน, การสรางบาน
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homebuilding materials วัสดุที่ใชในการปลูกหรือสรางบาน

home-planner สํานักงาน หรือผูออกแบบ และจัดหาที่ดินเพ่ือปลูกบานขาย

homestead เคหะสถาน

honey ant ชันรงค

hood ฝาครอบปลองไฟ, ฝากระโปรงครอบเครื่องยนต

hook ตะขอ, ขอสับประตูหรือหนาตาง, โคงหัวถนน, คุงแมน้ํา, หวง, เกี่ยว, สับขอ

hook and eye ขอรับ ขอสับประตูหนาตาง

hook for roof เหล็กทาวแขนรูปขอศอกรับกันสาดหรือหลังคา

hook-up แผนทางเดินของไฟฟา

hoop ขอบตะแกรง, เหล็กพืดสําหรับคาดถังไม หรือหีบหอ, คาดหรือวงรอบดวยเหล็กพืด

hopper กรวยขนาดใหญ สําหรับกรอกเทวัตถุ

hopper inlets window บนหนาตางชนิดติดบานพับเบื้องลาง เมื่อเปดออกแลวบานพับนั้น 

จะผลิกเขาดานในโดยมีสปริงบังคับ

horizon ขอบฟา, ขอบเขต, วง

horizontal ตามขวาง, ตามพ้ืนราบ, ทางขาง

horizontal cutting การตัดตามขวาง, บากตามขวาง

horizontal pressure แรงกดราบ, แรงอัดราบตามขวาง

horizontal saw เลื่อยอก, เลื่อยตามขวาง

horizontal sliding window หนาตาง ชนิดเลื่อนบานปดเปดไปขางๆ

hornstone หินทราย

horse-power แรงมา (กําลังของเครื่องยนต)

horse tail ตนไมจําพวกตนสน

hose ทอผาใบ, ทอสูบน้ําดับเพลิง

hose clip ปลอกคาดรัดทอผาใบ

hospital โรงพยาบาล

holtel, hotel โรงแรมขนาดใหญ

hour-glass แกวบรรจุทรายบอกเวลา

house บาน, โรง, เรือน, ที่พัก, อาศัย

house-agent นายหนาขายและหาบานใหเชา

house-breaker คนรับจางร้ือบาน

household พระราชสํานัก, (คาใชจาย)ในบาน, (วัตถุ) ธรรมดาที่เคยชิน 

household saw เลื่อยฉลุ, เลื่อยไมขนาดที่ใชกันอยางตามบานทั่วๆไป

housing การปลูกบาน, การสรางเรือน เคหะสถานหรืออาคาร, อาคารสงเคราะห,

เคหะสถานสงเคราะห

housing bureau สํานักงานจัดหาบานใหเชาและซื้อขาย
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housing projcct โครงการณปลูกสรางบาน หรืออาคารสงเคราะห

house planning การวางแผนผังปลูกหรือสรางบาน

house planting การปลูกไมประดับบาน

house prood งวนอยูกับการตกแตงบาน

house-warming พิธีขึ้นบานใหม

hovel เรือนเล็กๆ , กระตอบ, เรือนที่ผุๆ พังๆ , เพิงหมาแหงน

humidity ความชี้น

hump bridge สะพานโคง

hundred-weight หนวยวัดของอังกฤษ เทากับ 112 ปอนด อเมริกาเทากับ 100 ปอนด

hurdle ร้ัวไมขัดแตะ

hurricane พายะแรง, ลมพายุ

hurricane-lamp ตะเกียงเจาพายุ

husk แกลบ

hydrant กอกน้ําประปา

hydraulic cement ปูนซีเมนตที่หลอใหแข็งตัวในน้ําได

hydraulic crane เคร่ืองปนจั่นที่ใชกําลังอัดของไอน้ํา หรือน้ํามัน

hydraulic jack แมแรงหรือเครื่องยกที่ใชกําลังอัดของน้ํามันดัน

hydraulic ram เคร่ืองสูบน้ําที่ใชกําลังของสวนหนึ่งดวยกัน เปนกําลังดันน้ํา

hydroelectric เกี่ยวกับกระแสไฟ ที่ใชกําลังน้ํา

hydrometer เคร่ืองวัดน้ําหนักพิกัดของเหลว

hydrosphere สวนที่เปนน้ําของผิวโลก

hydrostatics วิชาซึ่งวาดวยความกดของน้ํา

hygrometer เคร่ืองวัดความชื้นของอากาศหรือวัดจํานวนไอน้ําที่มีอยูในอากาศ เชน จุดน้ําคาง

hypotenuse ดานยาวที่สุดของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
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I.B.A. = (Institute of British Architects)  สมาคมสถาปนิกอังกฤษ

I.C.E. = (Instatite of Civil Engineers)  สมาคมนายชางวิศวกรรม

identification plate แผนโลหะหรือปายเล็กๆ แสดงรายการรูปพรรณและคุณสมบัติในการใชของเครื่องใชตางๆ 

เชน แผนปายบอกอัตรากําลังแรงมา และขนาดของเครื่องยนต

illuminated ceiling ฝาหรือเพดานกระจกที่ติดโคมไฟไวภายในทําใหสีแสงสวางภายในหอง

immovable อสังหาริมทรัพย

impasse ทางตัน

impervious pit latrine สวมหลุมชนิดซึมไมได โดยทําเปนหลุมหรือถังเก็บไวแลวตักถายไปทิ้ง, บออุจจาระ

impetus กําลังเร็ว, ความเร็ว, แรงเฉื่อย

implement เคร่ืองมือ, เคร่ืองใช, ทําใหมั่นคงขึ้น

im-poles เสาหรือหลัก ที่ตั้งขึ้นเพ่ือพาดไมทํานั่งรานกอสราง

Improvement areas บริเวณที่ตองจัดใหมีการแกไขหรือปรับปรุง 

เชนใหร้ือถอนสิ่งปลูกสรางไมถูกลักษณะการออกแบบ

inch นิ้วฟุต

incidence การตกของแสงบนกระจกหรือแวน

incline เอียง, เฉียง, ลาด, เท

including กอปรดวย, รวมทั้ง, รวมทุกอยาง

indefinite number จํานวนที่นับไมถวน, จํานวนที่ไมแนนอน

indenture สัญญา

indentured ที่มีสัญญาผูกมัดอยู

index เข็มชี้เคร่ืองวัด, ตัวเลขแสดงสิ่งใดๆ, เลขกําลังในพีชคณิต, สารบาญ

Indian ink หมึกดําที่ใชในการเขียนแบบ

indicator เข็มชี้หนาปทมเคร่ืองวัด

indoor planting การปลูกไมประดับภายในบริเวณ

infinity จํานวนมากมาย, ระยะไกลที่สุด, ระยะไกลสุดขีดสายตา หรือเลนซกลอง

influence of colour อิทธิพลของสี

ingenuity ชางประดิษฐ, เจาความคิด

ingot แทงโลหะ, ลิ่มโลหะ

in hand กําลังเดินอยู, ในความควบคุม

injector เคร่ืองฉีด, เคร่ืองพน

inlet port ชองอากาศผานเขา, ทอน้ําเดินเขา

inner ชั้นใน, ภายใน

inside ขางใน, ภายใน

inside callipers ปากกาขาโคง ใชสําหรับวัดเสนผาศูนยกลางภายใน

instrument เคร่ืองมือ, เคร่ืองใช, เคร่ืองบอกอัตราความเร็วของรถ หรือเครื่องยนต, สะพาน
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instrument board แผนติดเข็มและหนาปทมตางๆ ของเครื่องวัดเครื่องจักร

insulated pliers คีมที่มีดามหุมฉนวนกันไฟฟา สําหรับชางไฟฟา

insulated screw driver ไขควงที่หุมดามดวยฉนวนกันไฟฟา

insulating board แพงกันไฟ, แผนกรุผนังที่ปองกันมิใหกระแสไฟฟาร่ัว

insulating tape ผายางพันสายไฟ

insulating tile กระเบื้องกันไฟฟาที่ประกอบขึ้นดวยยางหรือไฟเบอร

insulating tube ทอฉนวนที่ใชสําหรับเดินสายไฟภายในทอ

insulating washer แหวนยางหรือฉนวนกันไฟสําหรับเดินสายไฟ

insulator เคร่ืองปองกันมิใหกระแสไฟฟาร่ัว เชน ผายาง, แกวพุกประกับสาย, ฉนวนไฟฟา

intakc ชองทางของปากทอสําหรับน้ํา หรืออากาศ

integer ตัวเลขเต็มจํานวน, จํานวนเต็ม

intensity ความหนาแนน, เพ่ิมขึ้น

interduce ขาทรายสําหรับยึดหรือค้ําพยุงเสาไวไมใหลม

interfuse ละลายหรือผสมเขาเปนพ้ืนเดียวกัน

interior ภายในบาน, (การตกแตง) ภายใน

interior curve เสนโคงเขาดานใน, สวนเวาเขาดานใน

interlace ทับกัน, ไขวกัน (เสน) ตัดผานกัน

interlock เกี่ยวกันเขาไว

intersect line เสนตัดผานกัน, ถนนหรือทางตัดผานกัน

interwoven fencing ร้ัว (ไม) ขัดแตะ

ironclay ดินปกเหล็กมีสีดําของสนิม

iron frame โครงเหล็ก, กรอบเหล็ก

iron framing การวางโครงเหล็ก, การตั้งโครงเหล็ก

iron gate ประตู ซึ่งทําเปนชองกรงเหล็ก, ประตูร้ัวเหล็ก

iron main ทอเหล็กขนาดใหญ เชน ทอระบายน้ําที่อยูขางถนน

iron pipe ทอเหล็ก

iron plane กบไสโลหะ

ironwood ไมเนื้อแข็ง จําพวกไมสนทะเล ไมตะเคียน

isomer วัตถุที่มีสวนประกอบคลายกัน แตมีคุณสมบัติแตกตางกัน

isoprene น้ํามันซักแหง ใชในการผสมสีดําใหแหงไว

isosceles หนาจั่ว

isotherm เสนบนแผนที่แสดงจุดของตําบลตางๆ ซึ่งมีอุณหภูมิเทากัน

Isthmus of Kra คอคอดกระ

item รายการในบัญชี, หัวขอ, ขอ, อัน
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ivory สีงา

ivory black สีดําที่ทําจากงาเผา

ivory paper กระดาษมันอยางหนา

ivory saw blade ใบเลื่อยชุบหนาเปนเงา
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jack แมแรง, หนุนหรือยกดวยดามแมแรง, เอาแมแรงหนุน, ฝาชีครอบปลองไฟ

jack arch ซีกขางหนึ่งของวงกบประตู ซึ่งมีสวนหนาเทากับอิฐแผนผนัง

jack block รอกชักเสาขึ้นลง

jack handle คันหมุนเลื่อนแมแรง

jack knife มีดพับ

jack plane ใบมีดของกบ, ใบกบ

jack screw แมแรง

jack-staff เสาธง

Jacob's ladder บันไดเชือก

Jacob's staff ไมวัดระยะในการรังวัด หรือสํารวจ, ขาหย่ังตั้งกลองรังวัด, ไมปกสําหรับตั้งเข็มทิศ

jag รอยขรุขระ, เหลี่ยมขรุขระ, เหลี่ยมแหลม

jalocusie เกล็ดบานหนาตาง, เกล็ดบานประตูหรือบังตา

jam-pack อัดเขาไวแนน, อุดแนน

jamb เสาสองขางตรงประตูหรือหนาตาง, เสาติดกับวงกบประตูหรือหนาตาง

jamb liner แนวขนาบตั้งของเสาหนาประตู

japan เคลือบดวยสีดํา, ภาชนะเคลือบ

japan-black รักสีดํา ทําจากครั่ง และน้ํามันสน

japaner ชางฝมือในการลงรัก หรือสี หรือชักเงา

jasper หินจําพวกโมรา

jaw กานสําหรับใชหนีบวัตถุ  vice jaw =  กามสําหรับหนีบของปากกาแทนจับวัตถุ

jedding เคร่ืองโบกปูน, เกรียงโบกปูน

jeep รถจิ๊ป

jemmy เหล็กงัดประตู

jenny ปนจั่นบนรถไฟ

jet ถานหินแข็งสีดํา, หัวทอสูบ, หัวทอ, หัวโคมแกส, นมหนู, พน, ฉีด, พุงเปนลํา

jet-black สีดําเปนเงา

jet-pipe ทอฉีดน้ําหรือลม

jet-propeller ทอดันน้ําหรือลมที่ใชแทนใบพัดเรือหรือระหัดวิดน้ํา

jetty สะพานยาวที่ย่ืนออกไปกลางทะเล

jib-crane ปนจั่นที่มีแขน หรือคานยาวยื่นออกมายกของหนัก

jib-door ประตูที่ทําราบเปนพ้ืนเดียวกับผนังหรือกําแพง

jig เคร่ืองเขยาแร, เขยาเพ่ือใหดินทรายไหลออกไปจากแร

jigger รอก, ใบเรือ

jig pin สลักคาน
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jig-saw เลื่อยซอย, เลื่อยฟนปลา

jimmer บานพับ

join บรรจบ, ตอเขาดวยกัน, ติดตอ

joiner ชางไมทําประตูหนาตาง, ชางทําวงกบประตูและหนาตาง

joiner's hammer คอนสําหรับชางไม

joinery เคร่ืองใชที่ประกอบขึ้นดวยไม เชน โตะ เกาอ้ี ประตู หนาตาง, การเขาปากไมเคร่ืองเรือน

joint หัวตอ, ขอตอ, วงกบ, ที่บรรจบ  dowel joint  การเขาวงกบ, การบากไมเขาตอมุมกัน, 

การเขาเดือยไมกับรอง

jointer กบไสไมขนาดยาว, กบบรรทัดไสพ้ืนหนายาว

joint faces หนาไมที่เขามาตอบรรจบกัน

joint tight กวด (ดวยสครู) ใหแนน, อัดตรงหัวใหแนน

joist ตง, ขื่อ  floor joist ตง (ไมที่วางหนาสูงตั้งขึ้นบนคาน และพาดจากคานหนึ่งไปยังอีกคานหนึ่ง) , 

รอด (ความหมายอยางเดียวกับตง)

joist slab ไมตง, ตง

Jolly ballance ตาชั่งสําหรับวัดน้ําหนัก, พิกัด

joule หนวยวัดแรงงานไฟฟา เทากับงานที่กระแสไฟฟาหนึ่งแอมแปรตอหนึ่งวินาที 

โดยมีการตานทานหนึ่งโอหม

juice ยางไม, กระแสไฟฟา, น้ํามัน

junction หัวตอ, ชุมทาง, จุดที่ของสองสิ่งมารวมกัน, ที่รวมสายไฟหรือสวิตซ

junction-box กลองรวมสายไฟหรือสวิตซตูควบคุมหัวกุญแจทางรถไฟ

juniper ตนไมจําพวกสน

jute ปอกระเจา, ปอที่ใชอุดขอตอทอน้ําประปา
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kampong ละแวก

kamptulicon ผาน้ํามันปูพ้ืน ทําดวยยางอินเดียรับเบอร

kaoline, kaolinite ดินขาวสําหรับทําอิฐเผา และเครื่องถวยชาม

kaolinite brick อิฐทนไฟ (ทําจากดินขาว)

kapok นุนยัดที่นอน, หมอน

keddah พะเนียด

keel กระดูกงูเรือ

keeping room หองเก็บของ, หองในเรือชั้นใน

kennel คอกสุนัข, (อยางที่บานชาวตะวันตก)

kerosene น้ํามันกาด

key-chain สายคลองลูกกุญแจ

keystone หินบนยอดโคงประตู

kidney-shoved รูปลักษณะยาวรีหรือเปนวงนูน

kieselguhs ดินสม, ดินสําหรับขัดโลหะ

kiln เตาเผาอิฐ

kilocycle หนวยวัดรอบหมุน ของเครื่องยนตหรือเครื่องจักรเทากับ 1 พันไซเกิ้ล, กิโลเกิ้ล

kilogramme หนวยวัดน้ําหนักเทากับ 1 พันกรัม, กิโลกรัม

kilometer กิโลเมตร, หนึ่งพันเมตร

kilowatt กิโลวัตต, หนึ่งพันวัตต

kindergarten โรงเรียนอนุบาล, สถานอนุบาลทารก

kinematograph โรงภาพยนต

kinetic เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

king-bolt สลักคานกลาง,สลักเสากลาง

king pin สลักเสากลาง, สลักตัวสําคัญในการกอสราง

king post เสาตั้ง, ตั้ง (ไมค้ํายันสวนกลางของโครงจั่วหลังคา)

king post truss จั่วต้ัง (หมายถึงจั่วที่ประกอบขึ้นในรูปลักษณะสามเหลี่ยม 4 รูป 

เขายึดโยงกันใหเปนรูปสามเหลี่ยม)

kino ไมจําพวกทางกราว ทองธรรมชาติ, ยางไมทองกราว, ยางไมทองธรรมชาติ

kiosk ตูโทรศัพท, หองโทรศัพท

kitchen ครัว, หองครัว

kitchen cabinet หองครัว, ตูกับขาว, ตูเก็บของในครัว

kitchen-garden สวนครัว

knar ปุมเปลือกของตนไม

knead นวด (ดิน), ปน (ดิน)

knee-deep สูงแคหัวเขา
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knee-joint มุมตองอไดอยางหัวเขา

knee-piece ทอนเหล็ก หรือไมโคงสําหรับตอ

knee-plate แผนโลหะโคงสําหรับตอ

knife-edge คมมีด

knife-file ตะไบทําดามอยางรูปมีด ซึ่งมีคมที่สันดานขาง

knob ลูกบิดประตู, ปุมลูกบิดตูหรือโตะ, ปุม

knocker ที่เกาะประตูซึ่งทําดวยเหล็กหรือโลหะเปนหวงติดอยูกับบานประตู

knoll เนิน, โคกดิน, มูลดิน

knot ระยะ 1 ไมลทะเล, ขมวด, ปม, ผูกขมวด, ปมไม ตาไม, ปุมไม

knurl รองที่สลักบนดามเครื่องมือ เพ่ือใหจับยึดไมลื่น, ลูกบิด ลูกโมพิมพดีด, 

รองตรงปลายติดกับหัวสลักหรือตาปู เพ่ือใหจับไดงาย

kippton ธาตุแทชนิดหนึ่ง เปนแกสไมรวมกับธาตุอ่ืน
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L. ขอตอทอ ซึ่งหักงอเปนรูปตัวแอล (L) หรือขอศอก, ไมทาวแขน, เหล็กทาวแขน

laboratory หองทดลอง, หองวิทยาศาสตร

labour, labor งาน, แรงงานกรรมการ, ทํางาน

labour charge คาแรงงาน, คาแรงกรรมกร

labourer กรรมกร, คนงาน

labour-saving machine เคร่ืองทุนแรง ที่ใชเคร่ืองจักรหรือเครื่องยนต เชน เครื่องควาน เครื่องขุด

labournum ไมจําพวกราชพฤกษ, ตนคูน

labyrinth ถนนหรือบันได ซึ่งคดเคี้ยววกวน, เขาวงกด

lac คร่ัง

lacquer คร่ัง, ยางตนรักที่ใชทาพระเพื่อปดทอง, น้ํามันเคลือบเงาที่ทําจากครั่ว, ยางตนรักที่ใชทาเครื่องเขิน,

เคลือบดวยคร่ัง

lacing เหล็กประกับตอสายพานเครื่องจักร

ladder บันไดที่ยกเคลื่อนที่ไปมาได อยางเชน บันไดไมรวก

ladder way ทางที่ทําเปนขั้นบันไดขึ้นลง

Ladies หองสวมสําหรับสุภาพสตรี

lake ทะเลสาบ

lalang หญาคา

lamina แผนบางๆ, กลีบ, เกล็ด

laminate ทุบหรือแผเหล็กใหเปนแผนบางๆ , ถอดออกเปนเกล็ด

laminated iron แผนเหล็กที่ซอนกันเปนชั้นๆ อยางแหนบรถ

lamp-base ขั้วเสียบหลอดไฟ

lamp-black เขมาไฟ

lamp-bulb หลอดไฟ

land ที่ดิน, ภูมิประเทศ, ประเทศ, แผนดิน, พ้ืนดิน, ทางบก  Department of Lands  =  กรมที่ดิน

Land Control and Management Division  กองควบคุมและจัดที่ดิน (ของกรมที่ดิน)

Land Survey Administration  =  สวนการรังวัด (ของกรมที่ดิน)  

Land Registration Amdinistration  สวนการทะเบียนที่ดิน  

Land Record Divison  กองรักษาทะเบียนที่ดิน  Cadastral Survey Division  กองรังวัดที่ดิน (กรมที่ดิน) 

Right Over Land Control Division  กองควบคุมสิทธิในที่ดิน

landed เปนเจาของที่ดิน

landing ทาเรือ, บก, ฝง, แทนพักบันได

landing-field สนามขึ้นลงสําหรับเครื่องบิน

landing-floor พ้ืนชานหรือระเบียงที่ตอจากบันไดขั้นบนสุด

landing-placg ทาเรือ

landing-stage ชานบันได

landlord เจาของที่ดิน, เจาของบานเชา, เจาของโรงแรม
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iandmark หลักปกปนเขตที่ดิน, วัตถุอันเปนที่หมาย

land planning แผนผังที่ดิน

land-registration office หอทะเบียนที่ดิน

landscape ภูมิประเทศ

landscape garden สวนจําลองภายในบานสําหรับดูเลน เชน ภูเขา ลําธาร น้ําพุ

landscape architecture สถาปตยกรรม การทําสวนจําลอง

land slide ดินพัง

land spring น้ําพุที่อยูชั้นตื้น

land survey การสํารวจที่ดิน หรือภูมิประเทศ

landward ไปทางฝง, เขาฝง

lane ตรอก, ถนนแคบๆ ชองทางเดิน

lane park ชองทางจอดรถ ที่ทาเปนสีขาวตามกฎของจราจร

lanturn โปะไฟฟา, โคมไฟ, หองโคมในประภาคาร, 

ตะเกียงที่ใชเปนอาณัติสัญญาณรถไฟหรือใชในการซอมทาง

lantern-slide กระจกฉายภาพนิ่ง

lanthanum ธาตุแทชนิดหนึ่ง จําพวกอลูมิเนียม

lap ระยะเกย, เหลื่อม, ทับ, รอบ, เกย

lap joint การกอโดยวิธีใหเกยทับกัน, การบากไมเขาประกบตอกัน

lap joint welding การเชื่อมโลหะโดยการตอใหเกยทับกันแลวเชื่อมดวยแกส หรือไฟฟา

lapis lazuli สีฟาสด, หินลายสีฟา

larboard กราบทางซายของเรือ, ขางซาย

larder ตูเก็บอาหาร

large areas ที่ดินกวางใหญ, เนื้อที่กวางขวาง

lashing เชือกโยง

lasso บวง, คลองดวยบวง

latch กลอนประตูหนาตาง, สลัก, กุญแจชนิดติดกับบานประตู, ลงกลอน, 

ลงสลัก  on the latch  ลงสลักกุญแจไว

latch bar ขาสลักของกุญแจ

latch-key กุญแจที่ติดกับประตูหนาบาน

latct prongs ซี่หรือขั้วสลักกุญแจประตู

latchstring เชือกหรือสายที่ใชสําหรับชักหรือโยงถอดสลักกลอน

laten heat ความรอนแฝง (ความรอน ซึ่งตองใชในการเปลี่ยนแปลงวัตถุจากสภาพหนึ่งไปสูอีกสภาพหนึ่ง)

lateral ไมขวาง, ขวาง, เคียง, ทางขางๆ

laterite ศิลาแลง, ดินแดง

lateritic มีลักษณะอยางดินแดง
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latex ยางดิบที่นํามาใชผสมเปนกาวติดวัตถุ, ยางดิบ, ยางไมที่ใชทํากาวหรือผสมสีน้ําทาผนัง

latex paint สีน้ําผสมกาวยาง หรือลาเทกซสําหรับใชทาผนังปูนหรือไม

lath ไมระแนง, ขัดแตะ, (ร้ัวหรือประตู) เหล็กโปรงเจาะเปนรู

lathe เคร่ืองกลึง, แกงกลึงโลหะ

latitude เสนรุง, เสนขวางของโลกขนานกับเสนศูนยสูตร  hight latitudes  แถบสูงขึ้นไปทางเหนือ 

หรือทางใตของเสนศูนยสูตร  Low latitudes  แถบใกลกับเสนศูนยสูตร

lattine สวม, สุขา

latter อันหลัง, ขอหลัง

lattice ไมระแนง

lattice-frame เหล็กยาวสองทอน ยึดใหขนานกันดวยเหล็กขวางเล็กๆ หลายทอน แบบตะแกรงหรือลูกกรงหนาตาง, 

ลูกรงตารางหรือขัดแตะ

lattice-window หนาตางที่มีชองลูกกรงเหล็ก หรือไม

lattice-work ลูกกรงขัดเปนตาราง หรือขัดแตะ

lava หินละลาย ที่พุงออกมาจากภูเขาไฟระเบิด, หินลาวา

lavatory หองสวม, หองชําระ

lawn ผากรอง, สนามหญา

lawn mower เคร่ืองตัดหญาสนาม, รถตัดหญา

lawn-sieve แลง, ตะแกรง

lay-out แผน, แบบ, กะ

lea ทุง, สนาม

lead ตะกั่ว, ลูกดิ่ง, หุม (หลังคา) ดวยตะกั่ว  black lead  ตะกั่วดํา ใชทําไสดินสอหรือสีดํา 

red lead  ตะกั่วแดง ใชทําสี  white lead  ตะกั่วขาว

leaden ทําดวยตะกั่ว, เปนสีตะกั่ว

lead linolenate สีตะกั่ว, สีน้ํามันบอรนชขาว

lead pipe หอโลหะผสมตะกั่ว ที่ใชเปนทอเดินสายไฟ หรือน้ํา

lead pigmint สีผงตะกั่ว, สีบรอนซ

lead wool ตะกั่วฝอยใชอัดทอ

lead สายหรือทอ ที่นําไฟฟาหรือน้ํา, นํา, แบบ, สายตัวนําพา

lead-in สายตอของสายอากาศเขามาในบาน

leaf โลหะแผนบางๆ แผนประตูหนาตาง, บานสะพานที่ยกขึ้นได

league หนวยวัดระยะทางยาว (1 ลีก เทากับ 3 ไมล)

leak, leake ร่ัว, ซึม, ไหล

leaky roof หลังคารั่ว

leaky wall ผนังหรือกําแพงราว หรือร้ัวมีน้ําฝนซึมเขามาได

lean, leaning ทับ, พาด, พิง, ยัน, เอียง, หงาย, ไมบริบูรณ, พรอง
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lian concrete คอนกรีตทับหัวเข็ม (คอนกรีตที่เททับหัวเข็มใหเรียบเปนฐาน)

Leaning Tower of Pisa หอเอียง ที่เมืองพิซาในอิตาลี

lean-to เพิงหมาแหงน

lease สัญญาเชา, ใหเชา, เชา

leasee ผูเชา

leasor ผูใหเชา

leasehold บานหรือที่ดินที่ไดถือสิทธิครอบครองไวโดยการเชา

ledge คิ้วผนัง, แนวหรือขอบยาวที่ย่ืนออกมาจากผนัง, หิ้ง, ชั้น, เชิงผา, แนวหินที่มีแร

lee-side ดานอัดลม

leewrad ดานรับลม, ทางที่ลมพัด

lees กาก, ตะกอน, ขยะ

laft-hand screw สลักเกลียวที่เวียนซาย

lemon สีโศก, สีเขียวออน

lengthwise ตามแนว

lens แวน, กระจกที่ใชในกลอง

lenticular มีรูปนูนสองขาง

level เคร่ืองวัดระดับราบ, ระดับพ้ืนราบ, ปรับใหเขาระดับ, ปราบที่

level-crossing ถนนที่ทางรถไฟตัดผาน เสมอระดับเดียวกับถนน

level down ขุดใหไดระดับ, เกลี่ยหรือถากพ้ืนที่ใหไดระดับ,  กดใหไดระดับ

levelling การรังวัด เพ่ือหาระดับทําทาง หรือถนน

level up ถมใหไดระดับ, ยก (พ้ืน) ใหไดระดับ

lever ชะแลง, เหล็กงัด, คานงัด คานดีด, งัดหรือดีดขึ้น

leverage เคร่ืองดัดงาง, กําลังงัด

llbrary หองสมุด, หองเก็บหนังสือ

lichen ตะไครน้ํา เห็ดราที่ขึ้นอยูตามตนไม

lift ลิฟทเลื่อนขึ้นลงแทนบันได สําหรับอาคารที่มีหลายชั้น, เลื่อนขึ้นเลื่อนลง

lift hall หองโถงหนาลิฟท

lifting device แมแรง

light ตะเกียง, ประทีบ, โคมไฟ, ชองสําหรับใหแสงสวางลอดเขามา, แผนกระจําที่หนาตาง, แสงสวาง

light blue สีฟาออน, สีน้ําเงินออน

light-buay ทุนไฟของกรมอุทกศาสตร ซึ่งเปนสัญญาณการนําเรือเขารองสันดอน

lighthouse ประภาคาร  Bangkok Bar Lighthouse =  ประภาคารสันดอนปากน้ําเจาพระยา (กรุงเทพฯ)

lighter เรือลําเลียงจากลําใหญ

lighterage คาลําเลียงของ
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lightning ฟาแลบ

lightning rod สายลอฟา

lignite ถานหินลิกไนท (เปนจําพวกถานหินชนิดหินออน ใชทําเชื้อเพลิง)

lilac สีมวง, สีมวงแกมแดง

lime ปูนขาว  chlorine of lime =  ปูนคลอรีน ที่ใชใสในน้ําประปา

limestone หินปูน

limy เหมือนปูน, เหนียว

limit เขต, จํากัด, กั้นวง

linchpin สลัก, หมุด

line เสน, แนวทาง, เสนแบง, เสนทาง, เสนดิ่ง, สายโทรเลขโทรศัพท, ทางรถไฟ, ขนาบแนว, 

เรียงแถว, ขีดเสน

linear ตามระยะยาว

linear equation สมการในพีชคณิต

lines of force เสนแรงแมเหล็ก

line up ลากเสน

lining pieces ไมขนาบแนว

link เคร่ืองประสานเกี่ยว เชน ลูกโซ หรือขอโซ, ประสาน, เชื่อมเขาดวยกัน,

หนวยวัดระยะเทากับ 7.92 นิ้ว นิ้ว, สอด, เกี่ยว

link belt fastener เหล็กประกับตอสายพาน

links สนามกอลฟ

Linnean classification การเรียกชื่อตนไมและสัตว โดยวิธีเอาชื่อและตระกูล หรือชนิดรวมเขาดวยกัน 

ตามทฤษฎีของ Linne นักวิทยาศาสตร ชาวสวีเดน

linoleum พรมน้ํามัน

linseed oil น้ํามันจากเมล็ดตน flam ที่ใชในการผสมสี และพรมน้ํามัน

lintel ไมหรือหินขวาง บนประตูหนาตาง

liquid ของเหลว, เปนน้ํา, (สีฟา) สด

liquid mensure มาตราตวงของเหลว

liter, litre ลิตร

litharge ตะกั่วเหลือง ใชในการทําแกว เคลือบถวยชาม

lithium ธาตุแทชนิดหนึ่ง เปนโลหะขาว

litho พิมพหิน

litmus สีชนิดหนึ่งทําจากตะไคร

litmus-paper กระดาษลิทมัส ที่ใชในการทดลองเคมี

litter แคร, เปลหามคนเจ็บ

littoral ดินแดนใกลฝงทะเล, ใกลฝงทะเล
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living-room หองรับแขก, หองสําหรับอยู

Livingstone นักสํารวจชาวสก็อต ผูสํารวจทวีปอาฟริกา (ค.ศ. 1818-1873)

load เคร่ืองบรรทุก, น้ําหนักบรรทุก น้ําหนักถวง, ประจุ (งาน), บรรทุก ทําใหหนัก, ทําใหหนา

load hook ตะขอเกี่ยวของเครื่องปนจั่น

load-line ขีดระดับบรรทุกขางเรือ

loadstone แรเหล็ก ที่มีอํานาจดูดเข็มทิศ

loam ดินเหนียว ที่ใชปนทําอิฐเผา, ดินที่มีปุยสดมาก

loam sand ดินทรายรวน

lobby หองพักแขก, เฉลียง, ซุมประตู, หองโถงในสภา

lobster joint ขอตอ ชนิดหักไปมาได

local government เทศบาลทองถิ่น

locality ตําบล, สถานที่

location ทําเล, ที่ตั้ง, หาที่ตั้ง

lock กุญแจที่ติดกับลิ้นชักโตะ หรือตู หรือบานประตู, ประตูน้ํา, ปดประตู, ใสกุญแจ, ลั่นดานประตู

locknut นอตใสสลักเกลียว

locus จุดวิธีในเรขาคริต ที่เคลื่อนไปตามสมการที่กําหนดให, สภาพ, ฐานะ

lode ทางแรในหิน

lodge หอ, บานเล็กๆ, เรือนเล็กขางประตูร้ัวสําหรับคนเฝาประตู, สถานที่ประชุม

lodging-house หองสําหรับใหเชาพัก, หอพัก

loess ดินเหลือง

loft หองเพดาน, ระเบียงสูงขางในโบสถ, ระเบียงสูงขางในหองโถง, หองเรือนยกพ้ืนสูง

loft ladder บันได สําหรับตอขึ้นหองเพดาน หรือหองยกพ้ืนในโรงรถ

log ไมซุง, ทอนไม, ซุง, ขอน. ตัดไม

log-book ตารางคํานวณคาจาง

log-cabin กระทอมมุงดวยซุง

logging การตัดไม

logarithm เลขแทนจํานวนที่ใชในการคํานวณ เพ่ือชวยใหการคูณเทากับบวก และการหารเทากับลบ

loggia เฉลียง, ระเบียบหอง

London Bridge สะพานขามแมน้ําเทมสในลอนดอน ที่สรางดวยหิน

long distance telephone โทรศัพททางไกล

longitude เสนยาวจากขั้วโลกเหนือ ผานเสนศูนยสูตรมาจรดขั้วโลกใต

longitudinal section รูปตัดทางยาว

long edge ริมยาว, ขอบยาว

long measure มาตราวัดระยะทางยาว
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long oil vanish น้ํามันเคลือบ ที่ใชเวลานาน แหงประมาณ 6 ชั่วโมง

(ตรงขามกับ  short oil vanish  ซึ่งใชเวลา 2 ชั่วโมงแหง)

long span reinforced concrete คอนกรีตเสริมเหล็กชวงยาว

loop ทางรถไฟ ซึ่งทําเปนวงกลม สําหรับกลับรถจักร, หวง, ขมวด, ผูกเปนหวง

loop-hole ชองระหวางเสมาบนเชิงกําแพงชองแสงสวางเปนวงกลม

lop กิ่งไม, ลิดหรือตัดกิ่งไม

lorry รถบรรทุก, รถกุดัง

lounge หองนั่งเลนในสโมสรหรือโรงแรม

louver เกล็ดบานหนาตางหรือประตู

louver pane กระจกเกล็ดบานหนาตางหรือประตู, บานเกร็ด

louer sheet บานเกร็ด

lower beam คานลาง

lower deck ดาดฟาชั้นลาง

lowlands พ้ืนแผนดินต่ํา, ที่ลุม

low tide เวลาน้ําลง

low water เวลาน้ําลด

low water table ที่ราบ ซึ่งน้ําอยูต่ํากวาระดับ

lozenge รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน

lubricant น้ํามันหลอลื่น สําหรับหยอดเครื่องยนต เคร่ืองจักร, น้ํามันเครื่อง (เรียกยอๆ วา Lub. Oil = ลุบ ออยล)

lumber ไมแปรรูป, ไมที่เลื่อยเปนทอนๆ แลว

luminous paint สีพรายน้ํา

lustrous แสงเหลือบเปนเงาวาว

luxuty เคร่ืองหรือของฟุมเฟอยบําเรอความสุข เชน ตูเย็น พัดลม วิทยุ

luxury kitchen ครัวที่ตกแตงดวยเคร่ืองใชหรูหรา

Lyceum หองปาฐกถา
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macadam การโรย (ถนน) ดวยหินเปนชั้นๆ ตามแบบของนายชางชาวสกอตที่ชื่อ Mac Adam

macdamization วิธีโรย หรือดาด (ถนน) ดวยหิน, การโรยหินแลวราดน้ําเพ่ือใหหินเกาะกัน

macdadamize ดาดดวยหิน, โรยดวยหิน, ลงหินแลวราดน้ําเพ่ือใหเกาะกัน

machine เคร่ืองจักร หรือเครื่องกล เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองไส, ไสหรือกลึงดวยเครื่องจักร

machinery เคร่ืองจักร, เครื่องกลไก, เครื่องมือประเภทเครื่องจักร

machine oil น้ํามันเครื่อง หรือน้ํามันหลอลื่น เคร่ืองจักรชนิดขนหนา

machine-tool เคร่ืองมือประเภทเครื่องจักร เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองใส เครื่องเลื่อย

mackintosh เสื้อกันฝน

madder ตนไมจําพวกตนเข็ม, สีที่ทําจากตนเข็ม

made soil area พ้ืนที่ที่ถมดวยขยะมูลฝอย

maelstrom น้ําวนที่ดูดเรือใหลม

magenta สีมวง

magic colour สีมหัศจรรย, สีที่ใชเขียนกระดาษ หรือผา ซักน้ําไมออก

magnesium ธาตุแทชนิดหนึ่ง เปนโลหะขาวไวไฟ

magnet แมเหล็ก

magnetic เปนแมเหล็ก, เกี่ยวกับแมเหล็ก

magnetic needle เข็มทิศ

magnetite แรเหล็กชนิดหนึ่ง มีสีดําดูดเข็มทิศ

mahogany ไมใหญชนิดหนึ่ง เดิมมีในอเมริกา  เรียกวา  ไมมะฮอกกานี เปนตนไมเนื้อแข็งใชปลูกบาน 

และทําเครื่องเรือน

main ทอน้ําใหญ, สายไฟฟาใหญ หรือสายเมน, ทอเมน (ถนน) สายใหญ, (ประตู) หนา

main deck ดาดฟาของเรือขนาดยาวและใหญตั้งแตหัวเรือจรดทายเรือ

main line สายไฟเมน หรือสายขนาดใหญ

main spring น้ําพุที่อยูชั้นลึกลงไปในดิน, ลาน หรือสปริงตัวสําคัญของเครื่องจักร

maintenance การบํารุงรักษา

Maintenance Divisson การบํารุงทาง กองบํารุงรักษา (ในสวนราชการ)

maintenance engineer นายชางบํารุงทาง

maison บาน

maisonette บานหลังเล็กๆ , สวนของบานใหญที่เจาของบานแบงใหเชา

make a bid for ประมูล

make public ประกาศ

make sure ตรวจใหเปนที่แนนอน

make use of ใชประโยชน

malacca cane หวายทางแหลมมลายู

maladjustment การปรับไมไดที่
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male serew สลักเกลียว หรือเกลียวตัวผู

mallet ตะลุมพุก, คอนไมขนาดใหญ

management การควบคุมดูแล, จัดการ

mandate ฉันทะ, อํานาจที่ไดรับมอบ

mandrel แกนหมุนวัตถุ ที่จะกรึงของ ของเครื่องกลึง, พลั่วที่ใชในบอแร

manganese ธาตุแทชนิดหนึ่ง เปนโลหะสีขาวใชผสมกับเหล็ก

manganese steel เหล็กผสมแมงกานิช

man-hole ฝาปดชองทอ ซึ่งเปนทอใตดินขนาดใหญอยางตางประเทศ ซึ่งใชคนลงไปทําความสะอาด

manifold หลายทบ, ทอซึ่งทบกันหลายทบ

manila hemp ปานมนิลาที่ใชคว่ันเกลียวทําเชือกมนิลา

manor-house คฤหาสน ที่มีที่ดินลอมรอบ

mansard-roof หลังคาแบบลาดสองชั้น

mansion คฤหาสน, ตึกใหญ, ตึกใหญซึ่งแบงหองใหคนเชาอาศัยเปนหองๆ

mantel หิ้งบนเตาผิงเมืองหนาว

manufactory โรงงาน, โรงหัตถกรรม

map แผนที่, ทําแผนที่

marble, marbled หินออน, รูปสลักหินออน, ดาดหินออน, ลวดลายที่สลักอยางหินออนบนไม

marbled floor พ้ืนที่สลักลวดลายอยางหินออน, พ้ืนหินออน

marbleize ขัดหรือทําใหเปนลายหินออนหรือหินขัด

margin line เสนริม, เสนขอบ

marking tool เคร่ืองมือที่ใชในการตอก หรือทําเครื่องหมาย

marl ดินเหนียวปนปูน

marmoration การโรยหินพ้ืน หรือฝาแลวขัดทําใหเปนลายหินขัด

maroon สีแดงเลือดปนน้ําตาล

marquee กระโจม, เต็นท, ประรํา

marquetry เคร่ืองไมประดับดวยมุกต เชน โตะมุกต

marsh หนอง,บึง

mason ชางกออิฐถือปูน หรือกอตึก

masonry การกอสรางตึก, การกออิฐถือปูน, ตึก, หินอิฐและปูนทรายที่กอเปนตึก

masonry construction การกอสรางดวย หิน อิฐ ปูน ทราย ที่เรียกวาอาคารคอนกรีต

masonry drill สวานเจาะกําแพงที่เปน อิฐ หรือ ปูน

masonry wall กําแพงหรือผนังที่กอดวย อิฐ และ ปูน ทราย

mass มวล, มวลสาร, กอง, ขนาด

mast เสาวิทยุ, เสาเรือ, ซึ่งถอดออกไดเปนทอนๆ 
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mastic ยางไมชนิดหนึ่ง ใชผสมทําน้ํามันทาไมเปนสีแซลแลคเหลืองออน, สีเหลืองออน

masurium ธาตุแทในจําพวกโลหะชนิดหนึ่งคลายแมงกานิช

mat เสื่อ, พรมเช็ดเทา, ปูเสื่อ

matching colour สีที่ตัดกัน, สีที่เขาชุดแลดูสวย

mathematics วิชาคํานวณ, คณิตศาสตร

matting เคร่ืองปูลาด เชน พรมหรือเสื่อ

measurement เคร่ือมือที่ใชวัดหรือตวง

measuring tape เทป หรือสายวัดระยะ

mechanical, mechanically อยางเครื่องจักร, ในทางเครื่องจักรหรือกลไก, ซึ่งเกี่ยวกับเครื่องจักร

mechanical drawing แผนผัง ซึ่งเขียนโดยเครื่องมือเขียน เชน วงเวียนและไมบรรทัด

mechanical engineer วิศวกรชางกล

mechanical mixture วัตถุผสมแตไมใชสารประกอบ

medalion ลวดลายเปนวงกลม, แผนกลมมีภาพและลวดลายอยางเงินเหรียญ

mediaeval orchitecture สถาปตยกรรมแหงสมัยกลาง

median gray สีเทากึ่งกลางระหวางดํากับขาว

medium ปานกลาง, วัตถุที่แสงเสียงผานไป, น้ํามันสําหรับละลายสี

melamine door ประตูหรือหนาหางรานที่ประกอบดวยไมเนื้อแข็งเปนมันงาม หรือกระจกใสอยางหนา

mellow ivory สีงาเลื่อม

melting point จุดละลายของวัตถุ

melting pot เบาหลอมโลหะ

member สวนของวัตถุที่ใชในการปลูกสราง เชน โครงไมหรือเหล็ก

memorial อนุสาวรีย, อนุสรณ

Memorial Bridge สะพานพุทธฯ

mensurable ซึ่งวัดหรือคํานวณได

mensuration การวัด, การคํานวณเนื้อที่หรือพ้ืนที่

Mercator's Projection วิธีเขียนแผนที่ แบบที่มีเสนรุง และเสนแวง เปนเสนขนานกันหมด ของ Mercator 

นักภูมิศาสตรชาวฟเลมิส (ค.ศ. 1512-1594)

mercurial ปรอทหรือเครื่องวัดความกดดันของอากาศ

mercuric oxide ปรอทสีแดง

meridian เสนวงกลมที่ขีดผานขั้วโลก, ขีดสูงสุด, ขั้วโลก, เสนแวง, วงกลมผานทองฟา

merry-go-round shelves ชั้นวางของชนิดที่หมุนไดรอบๆ อยางชั้นวางของขายตามราน

masa ที่ราบสูง มีทางขึ้นลาดและชัน

mesh เอาเฟองตอเฟองของเครื่องจักรเขาขบกัน, แห, ตาขาย

metal, mitallic โรย (ถนน) ดวยหิน, หินโรยถนน, โลหะ

metallic arc welding การเชื่อมโลหะดวยไฟแกส แบบใชโลหะเชื่อมอารค
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metamorphosis การเปลี่ยนแปลงของหินเมื่อถูกความรอนเผา, การเปลี่ยนรูป

Meteorological Department กรมอุตุนิยม

meterology อุตุนิยมวิทยา,อุตุนิยมศาสตร การทํานายดินฟาอากาศ

meter, metre เคร่ืองวัดตางๆ หนวยวัดตามมาตราเมตริก, เมตร  barometer  เคร่ืองวัดน้ําหนักอากาศ  

kilometer  กิโลเมตร  water-meter  เคร่ืองวัดจํานวนน้ําประปาที่ใชอยูตามบาน

micrometer เคร่ืองวัดขนาดหนาบางอยางละเอียด

metric system มาตราเมตริก

methane แกสที่เบาที่สุดของลําดับน้ํามันเชื้อเพลิง

methyl อนุมูลของสารประกอบที่ไดจากพืชหรือสัตวบางจําพวก

methyl alcohol แอลกอฮอลที่กลั่นจากพืชสําหรับใชในการผสมสีหรือแซลแลค หรือใชจุดไฟ

mica แรชนิดหนึ่ง มีลักษณะเปนกล็ดบางใชทําวัสดุและฉนวนไฟฟา

micrometer เคร่ืองวัดขนาดหรือความหนาบางอยางละเอียด โดยวิธีหมุนเหลียวอัด

micron หนึ่งในลานของเมตร (1/1,000,000 เมตร)

microphotograph รูปยอของวัตถุหรือเอกสาร

midcenter จุดศูนยกลางของวงกลม

midcircle วงกลมภายในรูปสามเหลี่ยม

midstream กลางแมน้ําหรือลําธาร

midway กลางทาง, คร่ึงทาง

mil หนวยวัดเสนผาศูนยกลางของลวดเทากับหนึ่งในพันของนิ้ว

milage, mileage ระยะทางนับเปนไมล

mildsteel เหล็กดีเหนียว ที่ใชเปนเหล็กเสริมคอนกรีต

mile หนวยวัดระยะทางของอังกฤษ ( 1 ไมล เทากับ 1,760 หลา หรือ 1.6 กิโลเมตร)

mile-stone หลักหินบอกระยะเปนไมล

milligrame 1/1,000 ของกรัม, มิลลิกรัม

millimeter 1/1,000 ของเมตร, มิลลิเมตร

millstone หินทําโม

millstone grid หินแข็งหยาบปนทราย

mimeograph เคร่ืองอัดสําเนา

minaret หอยอดแหลมอยางมัสยิดอิสลาม

mine บอแร, เหมืองแร, ขุด, ขุดอุโมงค, ระเบิดจากใตดิน, ลูกระเบิดที่ใชในงานขุดเหมืองแร

Department of Mines กรมโลหะกิจ

mineral สารประกอบที่ไดจากพ้ืนดิน คือแร

mineralogy วิชาแร

minimum ขีดต่ําสุด

minimum themometer ปรอทแสดงระดับต่ําที่สุด ของอุณหภูมิชั่วระยะหนึ่ง

M



minous สีแดง

minster โบสถ

minus ลบ, ขาด

minus sign เคร่ืองหมายลบ

mire หนอง, บึง, โคลน, ตม

miscalculate คํานวณผิด, กะผิด

miscellaneous หลายๆ ชนิด, ตางๆ นานา, ชนิดตางๆ

mitre ขอตอซึ่งทํามุม 45 องศา, บากไมเปนมุม 45 องศา, มุม 45 องศา

mitre cut บากเปนมุม 45 องศา, เลื่อย หรือ ตัดเปนมุม 45 องศา

mitre square บรรทัดฉาก

mixture วัตถุผสม, สารผสม

mizzen-yard ไมขวางสําหรับขึงใบเสาเรือ

moat คูรอบกําแพงตัวเมืองในสมัยกอน

modulus เกณฑคูณ ที่ใชในการคํานวณ

moisture ความชื้น

mold, mould ดิน, ดินรวน, ซากไมผุ, แบบสําหรับพอกปูน, แบบเทปูน, แมพิมพ

molecular weight น้ําหนักอนู

monkey น้ําหนักที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงบนราง สําหรับตอกเข็ม หรือกระทุงเสา

monkdy wrench กุญแจเลื่อนขนาดใหญ

monolith เสาหินที่ตั้งอนุสาวรีย

monsoon มรสุม, ลมพายุแรง, ฤดูฝน

monamartrite หินปูน หรือหินออนชนิดหนึ่ง ประกอบดวยซัลเฟท และคารบอนไนทของหินปูน

monument อนุสาวรีย

mordant (วัตถุ) ที่ใชสําหรับปดทอง เชน รักที่กัดหรือฟอก

morphology วิชาวาดวยรูปลักษณะของตนไม หินและสัตว

mortar ปูนขาว, ทําดวยปูน, ครก

mortar-board กระดานสําหรับปายปูน

mortar grinder เคร่ืองบดปูนขาว

mortice, mortise การเขาปากไมหางเหยี่ยว

mortice lock กุญแจซึ่งติดกับบานประตูหอง

mortmain การครอบครองที่ดินตลอดไป โดยไมมีการเวนคืน

mosaic ลวดลายที่ทําโดยวิธีฝงเศษหิน แลวขัดใหหนาเรียบ, ซึ่งทําลวดลายโดยวิธีฝงเศษหิน

mosaic clay tile กระเบื้องดินเผาเคลือบ ที่ทําเปนลวดลายแบบฝงหิน

mosaic gold ทองบรอนซ
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mosque สุเหรา หรือมัสยิดของอิสลาม

moss หนอง, บึง, พ้ืนดินที่เปยกหรือชี้นและหยุนตัว, ไมจําพวกตะไครน้ําหรือหญา

moss clad, mossy ปกคลุมไปดวยตะไครน้ํา หรือหญา

motet โรงแรมที่มีโรงเก็บรถของผูมาพัก

mother-load ทางแรใหญ

Mother of Wathers แมน้ําเจาพระยา

motif ความคิดที่เปนจุดสําคัญของศิลป

motific ทําใหเลื่อน หรือขยายออกไปจากที่เดิม

motley มีสีตางๆ เปนร้ิวลายสลับกัน

mould, mold ดิน, ดินรวน, ซากไมผุ, แมพิมพ, แบบสําหรับพอกปูน, ปน

moulder ผุพัง

moulding คิ้วฝา, คิ้วบนผนังตึก

moulding board แผนไมที่เลื่อยและใสคิ้วแลว เพ่ือทําใหฝาเทแบบ

molding plane กบไสคิ้ว, กบรอง

mound กองดิน, กองหิน, เนิน, โคก, เนินดิน

mount, mountain ภูเขา, ลูกเขา, แถบเขา

mountain tallow หินออนชนิดหนึ่ง ถาเผาดวยความรอนจะละลายงาย

movable, moveable สังหาริมทรัพย, สิ่งที่สามารถยกขน หรือเคลื่อนที่ไปได

moveable-pully รอกสายพานยกของหนัก

moving-staircase บันไดเลื่อนดวยเครื่องจักรอยางสายพาน

moving-stairway บันไดเลื่อน (ความหมายเดียวกับ staircase)

mowing machine เคร่ืองตัดหญา, รถตัดหญา

mud flat ที่โคลนชายฝง

mud-hold ปลัก, ตม

mudsill ขาทรายค้ําเสา ซึ่งปกลงในโคลน

mudwall กําแพง ซึ่งกอดวยอิฐ

muggy อบอาว

mule-pulley รอกสําหรับเหนี่ยวสายพาน

mullion กรอบไม หรือโลหะของชองกระจกบานหนาตาง ที่แบงออกเปนชองๆ , 

เสาตั้งรับลูกกรงหนาตาง ซึ่งเปนระยะ

multi-culoured มีหลายสี

multifid มีหลายแฉก

multiplicand ตัวตั้งสําหรับคูณ

mulipler ตัวคูณ

multiplication table ตารางสูตรคูณ
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multiple ผลคูณ, ควบ, ซอน, มากมายหลายอยาง

multiply คูณ, เพ่ิมจํานวน, ทับทวีคูณ

multipurpose area พ้ืนที่ที่มีประโยชนมากมายหลายอยาง

municipality เทศบาลนคร  The Bangkok Municipatity = เทศบาลนครกรุงเทพฯ

Municipal Acts เทศบัญญัติ

Municipal engineer นายชางเทศบาล

Municipal Laws เทศบัญญัติ

mural ภาพที่เขียนบนผนัง อยางภาพรามเกียรติ์ในผนังวัดหรือโบสถ, เกี่ยวกับผนังหรือกําแพง

muria น้ําเกลือ, น้ําเค็ม, น้ําทะเล

muriacity หินทะเล หรือหินน้ําเค็มซึ่งมีทั้งทรายและเกลือปนอยู

muriform board แผนไม หรือแผนกระดาษที่ทําเปนลวดลายคลายหิน

museum พิพิธภัณฑสถาน
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nadir จุดต่ําสุด, ขีดต่ําสุด, จุดตรงลงไปจากที่เรายืน (ตรงขามกับ Zrenith)

nail ตาปู, ตอกตาปู, ตรึง, ติด

nail puller เคร่ืองมือถอนตาปู โดยวิธีกระทุง

Nansen นักสํารวจขั้วโลก ชาวนอรเว (ค.ศ. 1861-1930)

napalm ลูกระเบิดเพลิง ที่ผสมดวยวุนหรือน้ํามัน

naphtha น้ํามันจําพวกปโตรเลี่ยม

narrow แคบ, จํากัดใหแคบ, แคบเขา

narrow bridge สะพานแคบ

narrows ชองแคบ, คอคอด

natural history ธรรมชาติวิทยาเบื้องตน, พฤกษศาสตรและสัตวศาสตรเบื้องตน

natural rubber ยางธรรมชาติ, ยางดิบ

natural sciences ธรรมชาติวิทยาเกี่ยวกับตนไม หินแรธรณีและเคมีตางๆ

natural ventilation การระบายอากาศใหเปนไปโดยธรรมชาติ เชนทําชองรับลมหรือเจาะชองลมที่ผนัง

natural wool resin ยางไมธรรมชาติ

navvy เคร่ืองขุดดิน, คนขุดดินสรางทาง

nave สวนของโบสถคริสต จากประตูที่บูชา

navy-blue สีกรมทา, สีน้ําเงินแก, สีฟาแก

navy-yard โรงหลอ

needle beam คานไมเสาเข็ม

needle file ตะไบหางหนู

neon ธาตุแทชนิดหนึ่งเปนแกสใชในการตามโคมไฟ

neon-light แสงนีออนเปนหลอดที่ใชในการโฆษณาปาย

nest of drawers ตูที่มีลิ้นชักหลายชั้น, ตูลิ้นชัก

nest of saws เลื่อยชุด มีทั้งชนิดเปลี่ยนใบเลื่อยไดหลายขนาด

neutral groy สีเทา กึ่งกลางระหวางขาวกับดํา

newel เสาบันได, เสากลางของบันไดเวียน

newel cap หัวเสาบันได

newel post เสาบันได, เสาราวบันได

Newton, Isac เซอรไอแซค นิวตัน  นักคณิตศาสตรชาวอังกฤษ  ผูคนพบกฎของความถวง (ค.ศ.1642-1627)

Newton's ring วงกลมสีตางๆ ที่เห็นไดจากการนํากระจกสองแผนมาวางทับกัน

niche เว้ิงในกําแพง, โพรง, ชองผนัง

nichrom แรนิเกิล ผสมโครเมี่ยม

nitrate of potassium ดินประสิว

nitrogen ธาตุแทชนิดหนึ่งเปนแกสในอากาศ
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nitrous acid กรดดินประสิวชนิดที่มีไนโตรเจนนอย

node ปุม, ปม, ตา (ของตนไม), เสนที่โคจรของดาวตัดกัน

nogging ฝาหรืออิฐซึ่งกอไวเปนฐานลาง และตีไมเคราไวขางบน

nogging-piece ไมคอสอง หรือไมขอบชองลม (เปนไมที่วางขนานไปกับไมอะเสหัวเสา แตติดไวใตไมอะเส) 

ไมพาดระหวางเสา, ไมคอสอง

nominal span ชวงระยะพอประมาณ, ระยะตามตัวเลข

non-fading สีไมตก

nonius วิธีแบงเศษ หรือสวนในวงกลม

nook มุม, ซอก, มุมหรือซอกเล็กๆ ขางฝาที่ติดหิ้ง

north ทิศเหนือ, ภาคเหนือ, ทางเหนือ, อุดร

northeasterly ตะวันออกเฉียงเหนือ

northwesterly ตะวันตกเฉียงเหนือ

nosebit สวานเล็กๆ หรือบิดหลาที่ใชสําหรับแตงลูกรอก

nosing จมูกบันได (คือขอบของลูกนอนบันไดที่ย่ืนพนบังขั้น หรือลูกตั้งออกมาเปนสวนโคงหรือมน)

notch ชอง, รอยบาก, ชองระหวางรอยบากของแมบันได, บากเปนหยักๆ ที่แมบันไดเพ่ือรับลูกนอน

no thoroughfare ทางปดหามผาน

notice แจงลวงหนา, ประกาศ, แจงใหผูเชาออกไปจากบาน, ขอสังเกต

notice-board กระดานปายสําหรับปดประกาศ

nozzle พวย, ปากทอ, นมหนูหัวฉีด

number จํานวน, ตัวเลข, เลขที่, บานเลขที่

numbered มีจํานวนจํากัด

numberless นับจํานวนไมได, นับไมถวน

numerable สามารถนับได

numerator เศษของสวน, เลขสวน

numerical inferiority จํานวนนอยกวา

numerical superiority จํานวนมากกวา

nursery เรือนเพาะชําตนไม, หองเลี้ยงเด็กในบาน

nut นอตหรือแปนสลักเกลียว

nut-brown สีน้ําตาลแกมดําและเหลือง, สีเปลือกไม

nutation การแกวงของแกนโลก เพราะกําลังดูดของดวงอาทิตย

nut-coal ถานหินกอนเล็ก

nut-gall ปุมตนโอคใชทําสี

nut-plierd คีมขันนอต
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oak ตนโอค, ไมโอค (ซึ่งเปนไมเนื้อเข็งใชทําเครื่องเรือนและกอสรางบาน)

oaken ซึ่งทําดวยไมโอค

oak flooring การปูพ้ืนเรือนดวยไมโอค

oak tread ขั้นบันไดที่ทําดวยไมโอค

oakum หมัน, ดายดิบ, เศษเชือกคว่ันทําหมัน

oasis ที่ที่มีน้ําและตนไมในกลางทะเลทราย

oblique เอียง, ลาด ทะแยง, เย้ือง, เฉียง,ไปจากเสนตรง, ไมไดระดับ, ไมตรงดิ่ง

oblong รูปสี่เหลี่ยมผืนผา, รูปรียาว

oblongness ชวงระยะ ซึ่งกวางกวา เชน รูปสี่เหลี่ยมผืนผา

observation ขอสังเกต, ความสังเกต, การสังเกตจากสวนโคงของทองฟาเปนมุมฉาก

observatory หอดูดาว, หอคอยสังเกตการณ

obtuse มุมปาน, ไมแหลม, (มุม) ซึ่งใหญกวา 90 องศา แตนอยกวา 180 องศา

obtuse angular ซึ่งมีมุมบานใหญกวามุมฉาก

ocher, ochre ดินเหนียวชนิดหนึ่งมีสีตางๆ สวนมากมีสีเหลืองใชในการทําสี

ochrea กาบหรือเปลือกที่หุมกิ่งกานตนไม

octangular มีมุม 8 มุม

octant หนึ่งใน 8 สวนรอบวงกลม หรือเนื้อที่วงกลมเครื่องวัดมุม 

เพ่ือแบงใหไดเสี้ยวหนึ่งของแปดสวนในเนื้อที่วงกลม

octastyle, octostyle แถวเสาที่ตั้งมี 8 เสา

odd เลขคี่ เชน 1 - 3 - 5 - 7 - 9

offer บอกซื้อ บอกขาย , เสนอราคา

offset ระยะที่วัด โดยลากเสนใหตั้งไดฉากกับเสนระดับของตอนโคง

offside อีกดานหนึ่ง (ของกําแพง), ดานของขอบถนน ซึ่งตรงกันขามกับดานซายคือทางขวา

ohmmeter เคร่ืองวัดความตานทานของไฟฟา

oil น้ํามัน, หยอดน้ํามันหลอลื่น, แชน้ํามัน

oil can กาหยอดน้ํามันหลอลื่น

oil-painting ภาพเขียนสีน้ํามัน

oil-paper กระดาษแกว

oilskin ผาน้ํามัน

oil spring บอน้ํามันที่พุขึ้นจากดิน

oil stone หินลับมีด หรือเครื่องมีคม

old master ชางเขียนสมัยโบราณ, ภาพเขียนของชางเขียนสมัยโบราณ

old red sandstone ดานดินแดงซึ่งมักจะอยูใตดานถานอีกชั้นหนึ่ง

oliaginous เปนมัน, ลื่น

olecoresin ยางสนผสมกับชันใชอุดรูร่ัว
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olligoclase หินชนิดหนึ่ง จําพวกเดียวกับหินฟนมา หรือหินเฟลปา

onec-over การตรวจจุดอยางคราวๆ คร้ังหนึ่ง

one pair back หมายถึงหองชั้นบนขางหลังที่ขึ้นบันไดไปทอดเดียวถึง

one pair front หมายถึงหองชั้นขางบนหนาขึ้นบันไดไปทอดเดียวถึง

one-sided street ถนนซึ่งมีอาคารปลูกอยูดานเดียว

one-way street ถนนซึ่งใหรถเดินทางเดียว หามแลนสวนกัน

onychite หินลายชนิดหนึ่ง

ooze ดินเหลว, โคลน, ตม, เลน

oozy เปนเลน, เย้ิม, ร่ัว, ซึม

open-air กลางแจง, ที่โลง

open-cast mine บอแรที่ทําการขุดโดยลอกดินขางบนออก

open newel stairs บันไดลอยขางหนึ่ง อีกขางหนึ่งติดกับผนัง

open tread stairs บันไดลอยที่เปดใหเห็นลูกนอนโปรง โดยไมมีลูกตั้งหรือบังขั้น แตมีเหล็กลูกนอน

(เรียกวา open tread strairs on string)

open-work ลวดลายที่ทําโปรงๆ (เชนลูกกรงหนาตาง หรือประตูที่ทําดวยเหล็กดัดเปนลวดลายตางๆ)

apposite ดานตรงขาม. ตรงขามกันคนละฝง, สวนทางกัน, สิ่งตรงขาง (สองดาน)

oppress ทับหรืออัด หรือกดใหแนน

optical instrument เคร่ืองสําหรับสอง เชน กลองหรือแวนตา

optic angle มุมจากวัตถุมาบรรจบนัยนตา

orange สีสม, สีเหลืองแกมแดง

orb วงกลม ลอมวง

orbit ทางโคจรของดาว

ordinance เทศบัญญัติ, กฎ, คําสั่ง

ordinate เสนตรงดิ่งเสนหนึ่ง, ขีดเสนตรงดิ่งลงมา

Ordnance Survey กรมแผนที่ทหารบก

organic matter ทรากอินทรี (เคมีวัตถุ)

organism ตนไม หรือสัตว

oriel หนาตางที่ทําย่ืนออกมาจากกําแพง

oriental อยูทางทิศตะวันออก, มาจากตะวันออก

orientate หันหนา (ตึกหรือโบสถ) ไปทางทิศตะวันออก

orifice ปาก (ทอ)

orography วิชาวาดวยภูเขา

orpiment แรชนิดหนึ่งเจือปนอยูดวยสารหนูกับกํามะถันใชทําสีเหลือง

osies กกชนิดหนึ่ง ใชสานตะกราหรือกระเปา

osmiun ธาตุแทชนิดหนึ่ง เปนโลหะมีน้ําหนักมากกวาจําพวกธาตุแทอ่ืนๆ
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ottoman เกาอ้ีนวมแบบมานั่งชนิดไมมีพนักและทาวแขน

outbar กั้นไวดวยไม หรือลูกกรง หรือร้ัวไวดานนอก

outcrop หินที่โผลออกมานอกดิน

outdoor living areas บริเวณที่อยูกลางแจง

outdraw ชักออก, ลากออก

outer กําแพงชั้นนอก

outgate ประตูทางออก

outhouse บานหลังนอก

outlay คาใชจาย, คาลงทุน

outline รูปรางสัณฐานที่ปรากฎ, ภาพ, เสนรอบนอก, สังเขป

out looker ทิวทัศนที่มองเห็นไดจากชองหนาตาง, การภายหนา

out looker window หนาตางที่มองเห็นทิวทัศนไดรอบๆ หรือกวาง

outmoded พนสมัย

outmost ขางนอกที่สุด

outnumber มีจํานวนที่เหนือ หรือมากกวา

out of date พันสมัย

out of hand โดยไมไดตระเตรียมมากอน, เหลือที่จะบังคับไวได

outpost กองรักษาดาน, ที่ ๆ อยูหางไกลจากตัวเมือง

output of a tin mine ผลหรือสินแรที่ไดจากเหมืองแรดีบุก

outrigger ไมหรือคานที่ย่ืนออกมานอกตัวอาคาร, หูกรรเชียงเรือที่ทําย่ืนออกมานอกเรือ

outside callipers วงเวียนสําหรับวัดเสน หรือระยะของวงกลมดานนอก

outsize ขนาดใหญเปนพิเศษ

outstanding ซึ่งแลเห็นเปนจุดเดน, เดน, สําคัญ

outwardly ภายนอก

oval กลมแบบรูปไข, รูปไข, สนามกีฬาทําเปนวงรูปไข

overrall length สวนยาวตลอดตั้งแตหัวถึงทาย

over ane above (กลิ้งหรือพลิก) กลับไปกลับมาเปนทอดๆ

overarch ทําใหสวนบนเปนรูปโคง, โคงอยูเหนือหรือบน

overbalance น้ําหนักไมสมดุลยกัน, น้ําหนักมากเกินควร, ทวม, ทําใหเอียง

overbuilt กอตั้งไวบน

overcast คร้ึมฟาคร้ึมฝน, (ทองฟา) มืดมน

overdraw วาด หรือระบายสีเกินควร

overfrieze ลวดลายที่ประดับไวบนหนาจั่วเหนือหลังคา หรือกันสาดหนาบรรณ

overgrown พืชที่ปกคลุมหนาแนน
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overhang ย่ืนออกมา, เงื้อม

overhead การเสื่อมคาของทรัพยสิน, เหนือศีรษะ, ขางบน

overhung สวนที่ย่ืนออกมา

overlaid วางทับกัน, เคลือบ, หุม

overlook มองขามไป, มองลงไปแลเห็น (ภูเขา)

overrate กะประมาณมากเกินไป

oversea ขามทะเล, ไกลโพนทะเล

overseer นายงาน, คนดูแล, ผูควบคุม

oversize สิ่งที่ใหญเกินขนาด

overtime งานที่ทํานอกเวลา

overweigh มีน้ําหนักเกิน

ovoid รูปทรงอยางรูปไข แตปลายขางหนึ่งเรียวแหลมกวาอีกขางหนึ่ง

ownership กรรมสิทธิ์, ความเปนเจาของ

oxide วัตถุที่มีออกซิเจนเปนสวนประกอบ

oxygen ธาตุแทชนิดหนึ่งมีลักษณะเปนแกส, ออกซิเจน

oxy-hydrogen แกสไฮโดรเจน หรือคาซิติลินผสมกับออกซิเจน  ใชในการหลอมและเชื่อมโลหะ
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packstaff คาน, ไมคาน

padlock กุญแจ ที่ติดกับสายยูคลองประตู, ใสกุญแจ

pagoda พระเจดีย, พระปรางค, สถูป

pail ถัง, ถังสังกะสี, ถังไม

pail closet สวมที่ใชถังอยางสมัยกอน

paillasse รากตึกที่ใชเหล็ก หรือไมสานแบบเสื่อ

paint สีสําหรับทาหรือเขียน, ทาสี, ระบายสี  exterior masonry paint สีทาผนังตึกภายนอก  

oil paint  สีน้ํามัน  stucco paint  สีทาผนังปูน หรือซีเมนต  

vinyl latex paint  สีน้ําผสมยางไม ใชทาผนังตึกหรือไม  water paint   สีน้ํา

painter ชางทาสี, ชางเขียน

painter's tool มีดขูดหรือเหล็กขูดสี, เหล็กฉาบหรือผสมสี

paintwork งานทาสี, เคร่ืองใชเคร่ืองมือที่ใชในการทาสี

pair คู, เขาคูกัน, นํามาเขาชุดกัน

a pair of stairs บันไดที่ทําเปนตอนหรือทอดหนึ่ง, บันไดหนึ่งทอดถึง  apair of steps  บันไดหนึ่งทอดถึง  

one pair back  หองชั้นบนขางหลังที่ขึ้นบันไดทอดเดียวถึง  one pair front  

หองชั้นสองขางหนาที่ขึ้นบันไดทอดเดียวถึง 

(ถาเปนหองชั้นสามขางหนาใช two pair front  หรือชั้นสี่ ใช tree pair back front)

palace พระราชวัง, พระที่นั้ง, ตําหนัก, วัง, ทําเนียบสถานที่โอโถง  Grand Palace  พระบรมราชวัง  

Royal Palace  พระมหาราชวัง  cinema palace  โรงภาพยนตรโอโถง

pale ไมแหลมทําร้ัว, ไมกั้นร้ัว, ขอบเขต

paleness ออนหรือจาง

paling ไมกั้นร้ัว

palladium ธาตุแทชนิดหนึ่งเปนโลหะคลายทองขาว

pallette แผนกระดานผสมสีของชางเขียน หรือชางทาสี

palisade ร้ัวที่ทําดวยไม หรือลูกกรงเหล็ก, ระเนียด

paludal บึง, หนอง, ละหาน, ที่ลุมเปยกชื้น

pan ถาด, อาง, ภาชนะรอนแร, รอน

panchromatic (ฟลม, กระจกถายรูป) ซึ่งรับแสงและสีตางๆ ไดเทากันหมด

pane บานกระจกหนาตาง

panel แผนกระดานสี่เหลี่ยม ใชกรุชองประตูหรือหนาตาง, ลูกฟกบานประตู หรือหนาตาง, 

กรุดวยแผนไมเปนชองๆ

panorama ภาพที่เห็นไดอยางชัดเจน, ภาพที่ขยายสวนกวาง มากกวาสวนสูงหลายเทา

pantile กระเบื้องแผนเรียบ มุงหลังคาหรือปูพ้ืน

pantograph เคร่ืองลอกแผนที่ หรือลวดลาย

pantry ตูสําหรับเก็บอาหาร, หองเล็กๆ สําหรับเก็บอาหาร

paper-mache กระดาษอัด ที่ใชทําภาชนะหรือบุรองตู
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paper-mulberry ปอกระสาใชทํากระดาษ

paper-tree ตนปอกระสา, ตนกระดาษ

papyrus ตนกกชนิดหนึ่ง โบราณใชทํากระดาษเขียนหนังสือ, กระดาษที่ทํามาจากตนกก

par เกณฑ, ระดับ, เดิม

prabora รูปโคงดานขนานที่ไดในการตัดรูปกรวย

phrabolical โคงอยางรูปไข

paraboloid รูปตัดคร่ึงตามขวางของรูปไข

paradise สวนสวรรค แดนสุขาวดี, ฟากฟา ปาหิมพานต

paraffin ไขกลั่น จากไม ถานหิน หรือ น้ํามันกาส

parallax ภาพเหลื่อม ซึ่งเกิดจากการดูสองทาง

parallel ขนาน, (เสน) ขนาน, เปรียบ, เสนรุง, เสมอ

parallelepiped รูปทรงบาศก มีดานขนานกัน แตไมเปนมุมฉาก

parallel line เสนขนาน, ทางขนานอยางทางรถไฟ

parallelogram รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน

parallelogram of face รูปสี่เหลี่ยมดานขนานที่แสดงผลรวมของกําลังที่ตางทิศทางกัน

parallel pliers คีมดึงลวด เพ่ือใหเสนลวดตึง

parallel rule ไมบรรทัดสําหรับลากเสนตรง ขนาน

parapet ราวลูกกรงระเบียง หรือราวบันไดที่ทําดวยอิฐหรือปูนซีเมนต, ร้ัว, เชิงเทิน

Para rubber ยางพาราที่ปลูกแพรหลายในเมืองไทย

parbuckle การชักรอกขึ้นลง ดวยสาแหรกคาด เชน การชักรอกอิฐ และวัตถุที่สูงขึ้นในการกอสราง

parcel ผืน (ที่ดิน), หีบหอ

park อุทยาน, สถานที่จอดรถ, สวนธรรมชาติ  car park  สถานที่จอดรถ, ลานจอดรถ, โรงเก็บรถ

parlour, parlor หองนั่งเลน, หองรับแขก

parquet พ้ืนที่ทําดวยไมทอนเล็กๆ สลับสีหรือลาย

parquet panel แผนกระดานสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่ทําดวยลวดลายสลับสี หรือลายสําหรับปูพ้ืน

parquet press parnel แผนไมปูอัดพ้ืนเปนรูปลวดลายสีตางๆ

parquet wood floor พ้ืนที่ปูดวยไมสลับสีหรือลวดลาย

particle สวนที่นอยหรือเล็กที่สุด เชน เมล็ดทรายหรือเมล็ดขาว, ปรมาณู

particoloured ซึ่งมีสีสลับตางๆ กัน, ซึ่งมีหลายสี

particular รายละเอียด, รายการเฉพาะ

partition กําแพง, ผนัง, ฝา, เคร่ืองกั้น, ฉาก, เฟยม, แบง, กั้น

partnership หุนสวน

partridge wood ไมลายชนิดหนึ่งคลายลายนกกระทา ใชประกอบทําเครื่องเรือน

party-coloured หลายสีสลับกัน

party-wall กําแพงแบงที่ดิน คนละเจาของ
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passage way ทางผานเขาออก

passe พนสมัย

passe partour กรอบรูปกระจกชนิดใชกระดาษหนังปดขอบแทนกรอบไม

pastal ดินสอสี, ภาพที่ระบายดวยดินสอสี

paste paint สีน้ําผสมกาว ที่ใชทาผนังตึก

preturage ทุงหญาเขียวชอุม

pat แผนแบน, ทางแบน, ตีทางแบน

path ทาง  footpath  ทางเดินเทา ซึ่งอยูสองขางของขอบถนน

Pathenon วัดที่สรางดวยหินออน ลือชื่อของเมืองอะเธนสแหงกรีก ซึ่งถือเปนแบบศิลปะงดงามของการกอสราง

pathway ทางเดิน

pattern แบบ, ตัวอยาง, หุน, ลวดลาย, ทําแบบ, เอาแบบ

pave ปูดวยอิฐ หรือลาดดวยหิน (ทําถนน)

pavement บาทวิถี, ทางเดินที่ปูดวยอิฐหรือหิน

pavilioa ตึกที่ตกแตงหรูหรา อยางโรงภาพยนตรหรือโรงมหรสพ, ประรํา

paving เคร่ืองลาดถนน เชน อิฐหินและยางอัสฟลท

peagrit หินปูนชนิดหยาบ

peak ยอดภูเขา, ชี้ขึ้นสูง, ยอดแหลมของเสนกราฟ

pearl spar หินหยาบชนิดหนึ่ง

peat ถานหินชนิดรวน

pebble กอนกรวด, กรวด

pedestal ฐานที่ตั้งของเสาหิน หรือรูปปน รูปสลัก, แทงหิน, เชิงลางของเสา

pediment เชิงที่รับโคงประตู หรือหนาตาง, เชิงเพดานหรือหลังคา

peep-proof กันไมใหแสงลอด, แสงสองไมได

peg หมุด, หลัก, เดือย, ปก, ตอกหลัก, ตอกหมุด

pendant เคร่ืองประดับบนเพดาน เชน โคมไฟ โคมระยา, สิ่งใดๆ ที่หอยลงมา

pendise หลังคาชัน

penetralia สวนชั้นในของวิหารโบสถ วัด หรือวัง

penetration macadam การโรยหินเปนชั้นๆ แลวราดน้ําใหซึมทะลุตามซอก เพ่ือใหหินเกาะกัน

pennywort ไมเลื้อยชนิดหนึ่ง ชอบขึ้นตามซอกกําแพง

penthouse เพิงกันแดด, เพิงที่ย่ืนจากกําแพงออกไป, สิ่งปลูกสรางที่มีเพิงหรือหลังคา, ผากันแดด

percenl, percent รอยละ, ตอรอย

percolate ทําใหไหลซึม, เกรอะ, กรอง

perforate เจาะรู, กรุ

perigee จุดที่ดวงดาวอยูใกลโลกที่สุด

perimeter เสนรอบนอกรูปสี่เหลี่ยม หรือสามเหลี่ยม, ปริมณฑล
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periscope กลองตาเรือ (กลองชนิดหักสายตา ใหโคงเปนมุมฉาก ใชในเรือดําน้ํา

permeable ซึ่ง (น้ํา) ไหลซึมเขาไปได

permeable strata ปกดินคานซึ่งอยูเปนชั้นๆ ที่น้ําไหลซึมทะลุลงไปได

perpendiculal เสนตั้งฉาก, เสนตรงไดฉาก

perspective ระยะของสวนตางๆ ที่ปรากฎแกสายตา คือย่ิงไกลออกไปก็ย่ิงเล็ก

pervious ซึ่ง (น้ํา) ไหลเขาไปได, ซึ่ง (แสง) ลอดเขาไปได

petroleum น้ํามันเชื้อเพลิง เชน น้ํามันกาสที่กลั่นไดจากน้ํามันดิบใตดิน

petroleum naphtha น้ํามันจําพวกปโตรเลียม

pewter ดีบุกผสมตะกั่ว

phase ระยะหรือชองของสิ่งใดๆ ที่กลับไปกลับมา เชน ไฟฟากระแสสลับ, ระยะตางๆ ของดวงจันทร

pheasant brown สีน้ําตาลเหลือบฟา

phenol กรดคาบอลิค

phosgene แกสพิษ ที่ประกอบดวยคาบอนดออกซิเจนและคลอรีน

phoshorus ธาตุแทชนิดหนึ่ง มีกลิ่นเหม็นใชทําหัวไมขีด และมีแสงสวางในที่มืด

phoshor bronze ทองแดงผสมดีบุกกับฟอสฟอรัส ใชทําสวิตซไฟฟา

photo chemistry วิชาเคมีแผนกที่วาดวยความเปลี่ยนแปลงของวัตถุเนื่องจากแสง

photo-electricity วิชาที่วาดวยไฟฟา ซึ่งเกิดจากแสง

photometer วิชาวัดแสง

photostat เคร่ืองถายสําเนา

physical geography แผนกของภูมิศาสตร ที่วาดวยภูเขา แมน้ํา และฝงทะเล

physical property คุณสมบัติของวัตถุภายนอก เชน แสงและสี

pick อีเตอ, ขุด, แคะ, จับ, หยิบ

pickaxe, pickax พลั่ว

picket ร่ัว, ไมแหลมสําหรับทําร้ัว ลอมร้ัว

picture window หนาตางใหญกวาง ซึ่งมองจากในบาน สําหรับชมภูมิประเทศไดทั่ว

piebald มีสีสลับกันสองสี, ตาง

piece-work งานเหมา, งานที่ไดคาจางแรงงานตามสภาพของงาน

pier เสา, เสาสะพาน, ตอหมอ, สะพานที่ย่ืนยาวออกไปกลางน้ํา, ผนังทึบระหวางหนาตาง

pig iron เศษเหล็ก

pigment สีผง, สีฝุน

pike ไมกั้นขวางถนน สําหรับเก็บคาผานทางหรือตรวจ

pilaster เสากําแพง

pile เสาเข็ม, เข็มลงรากตึก  concrete pile   เสาเข็มคอนกรีต, เข็มคอนกรีต  

prestressed  concrete pile  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

pile-driver เคร่ืองตอกเสาเข็ม, เคร่ืองกระทุงเสาเข็มลงรากตึก
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pile dweling บานที่ปลูก โดยตั้งเสาลงในน้ํา

pile of building อาคาร หรือตึกที่ปลูกเปนแถว หรือลอดๆ หนึ่ง

pile pier เสาสะพานที่ย่ืนออกไปกลางน้ํา

pillar เสา, หลัก, เสาหิน, ตอหมอ, (สวนมากมักจะเปนเสาหลอดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือไมเนื้อแขง

pillar-box ตูทิ้งจดหมายไปรษณียที่ตั้งอยูตามบาทวิถีเปนลักษณะเสากลม

Pillow ไมรองหมุน สําหรับใชคานงัด หรือคานดีดขึ้น

pincer-movement การตีขนาบพรอมกันสองขาง, การตอกขนาน

pine wood ไมสน

pink สีปูนแหง

pinnacle ยอดของตึก, ยอดของเจดีย หรือหอ หรือภูเขา

pinto ไมลาย, ลวดลาย, ลาย

pioneer การสํารวจ, บุกปาฝาดง, หักรางถางปา

pipe ทอ, หลอด, สงไปตามทอ  asbestos cement pipe  ทอซีเมนตผสมใยหิน  cement pipe  ทอซีเมนต

concrete pipe  ทอคอนกรีต, ทอซีเมนตผสมอิฐทราย

pipe cutter เคร่ืองมือตัดทอโลหะ

pipe-fitter พนักงาน หรือคนรับจางตอทอประปา

pipe-fitting ขอตอสําหรับโลหะ เชน ขอตอหักมุด หรือกอกน้ํา

pipe inside reamer เคร่ืองทําเกลียวตัวใน หรือเกลียวตัวเมียของทอ

pipe outside reamer เคร่ืองทําเกลียวตัวใน หรือรอบนอกของทอ

pipe vice ปากกาจับ หรือยึดทอ

pipe welding การเชื่อมทอตอเขาดวยกัน

pipe wrench กุญแจเลื่อนขนาดใหญ ใชไขหรือขันเกลียวทอ

pipul ตนโพธิ์

pit หลุม บอ, บอแร, บอถานหิน, บอดิน

pitch น้ํามันดิน, ที่ปกเตนท, ปด, ระยะ, ระดับ, ตั้ง, ความลาดของหลังคา

pitcher หินสําหรับปูถนน

pitchblend แรชนิดหนึ่ง มียูเรเนียมที่ใชในการแยกปรมาณู, น้ํามันดินชนิดใสและแข็ง

pitchfork ซอม สําหรับโกยฟาง, โกย

pitch-pine ตนสนชนิดหนึ่ง มียางดําใชทําสีแซลแลค

pitch ridge roof หลังคาทรงสูง, หลังคาลาดชัน

pitchstone หินแข็งสีดํา

pitchy ซึ่งเปนน้ํามันดิน, มีน้ํามันดิน, ดํา

pith แกน, ไสไมบางจําพวก

pithead ปากบอแร

pit latrine สวมหลุม, สวมที่ใชขุดบอเปนหลุม

P



pivot แกนหรือเดือย สําหรับตั้งใหตัวเฟองหรือจักรหมุน

place-name ชื่อสถานที่ในภูมิศาสตร

placer ดินทรายที่อยูใกลทางน้ําแร

placement สถานที่, ตําบล, สภาพ, ฐานะ, การวาง, ที่ตั้ง

plafond เพดานตึก หรือบานเรือน

plage หาดทราย

plain concrete คอนกรีตธรรมดาที่ไมไดเสริมเหล็ก หรือใสแกนเหล็ก

plain concrete pipe ทอคอนกรีตธรรมดาไมไดเสริมเหล็ก

plain concrete tile กระเบื้องคอนกรีตธรรมดาไมไดเสริมเหล็ก

plan แผนผัง, แบบ, ออกแบบ

plancher พ้ืนกระดาน

planc พ้ืนราบ, ราบ, ระดับ, ปราบใหเรียบ, ทําใหแนวราบ, เครื่องปาดดิน หรือทราย หรือปูน, 

กบใสไม, กบไสโลหะ  iron plane  กบไสโลหะ  long plane  กบบรรทัด  

moulding plane  กบไสคิ้ว, กบรอง  rabbet plane  กบถากไม  smoothing plane  กบแตงผิว, กบปาด  

wooden plane  กบไสไม

plane iron ใบมีดกบ, ใบกบ  double plane iron  ใบกบชนิดประกบคู  single plane iron  ใบกบชนิดเดี่ยว

plane paralllel เรียบขนานกันไปทั้งสองขาง, ซึ่งขนานราบกันไป

plane-tabte surveing การรังวัดดวยโตะ

planimeter เคร่ืองวัดขนาดเนื้อที่

plank ไมกระดานเปนแผนๆ แผนกระดาน, ปูกระดาน, ปูแผนไม  floor plank พ้ืน, พ้ืนกระดาน

planking การปูพ้ืนดวยไมกระดาน, ไมกระดานสําหรับปูพ้ืน หรือฝา

plankweld การเชื่อม หรือตอไมกระดานสองแผน ใหเปนแผนเดียวกัน, เชื่อมใหเปนผืนเดียวกัน

plant โรงงาน, เครื่องทําไฟฟา, ปลูก, สราง, ปก, ตั้ง, ฝง, โรย, เพาะปลูกตนไม

plantation สวน, ไร, สวนยาง

plaque แผนโลหะ หรือไม หรือปูน ที่สลักเปนลวดลายของภาพ หรือตัวหนังสือ, 

จานกระเบื้องลายครามที่ประดับอยูตามฝาผนัง

plaster ปูนฉาบ (ปูน น้ํา ทราย ผสมกันใชฉาบบนเนื้อคอนกรีต หรืออิฐที่กอแลว), ฉาบหรือพอกปูน, (ถือ) (ปูน)

plaster arch โคงซุมประตู บนที่ฉาบดวยปูน

plaster board soffit ผาปดหลังบันได

plasterer คนฉาบปูน, คนถือปูน, ชางปูน

plastering การฉาบปูน, การถือปูน

plaster of paris ปูนขาวอยางดี ที่ใชในการปนหรืออุดรูร่ัว,ปูนปลาสเตอร

plaster stone หินจําพวกแรยิบซั่มใชทําปูนหรือชอลค

plaster work งานกออิฐถือปูน, งานโบกปูนหรือฉาบปูน

plastic วัตถุหลอมเหลว หรือหลอมแข็งชนิดหนึ่ง ใชทําภาชนะตางๆ หรือฉนวนไฟฟา,
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 สิ่งที่สามารถปน หรือหลอม หรือหลอได  corrugated plastic roofing  แผนปลาสติคลูกฟูกมุงหลังคา

plastic arts ศิลปแหงการปน, ปนงาย, ชํานิชํานาญในการปน

plastic design โครงสรางเหล็ก

plastic-faced plywood ไมอัดที่ฉาบ หรือเคลือบดวยปลาสติค

plastic foam ยางฟองปลาสติค ที่ทําเปนแผนมีน้ําหนักเบา ใชทําปายโฆษณาชั่วคราว 

หรืออัดตามรูปภาชนะเพ่ือใชรองรับและกันสะเทือนของในหีบหอวัตถุ

plate แผนโลหะ, แผนกระจก, แผนเหล็กที่ใชในการตอเรือ

plate-glass แผนกระจกชนิดหนา ที่ใชทําหนาถัง หรือตูโชวสินคาหนาราน หรือปูนบนโตะ

platform ชานชาลาหนาสถานี, แทนยกพ้ืน, ฐานที่กอดวยอิฐ หรือปูนเหนือกวาระดับพ้ืนดิน

playground สนามว่ิงเลน หรือสนามกีฬา

plaza สี่แยก, วงเวียน, ลาน, ตลาด

pliers คีม, ปากคีบ

plinth ฐาน, เสา, รูปสลัก, รูปปน

plot ผืนที่ดิน, แผน, เขียนแผนที่, ลาก (เสน)

plug เคร่ืองอุดหรือจุกเสียบ เชน ปลั๊กเสียบสายไฟ, หมุดที่ใชในการรังวัด, ชักโครกในสวม, อุด

plumb ลูดดิ่ง, ทิ้งสายลูกดิ่งเพ่ือวัดระดับเสนตรงของเสา, วัด, หย่ัง, ตั้งตรง, บัดกรี, ทอตอ, 

ทําหนาที่ตอทอหรือบัดกรีรางน้ํา

plumder คนรับจางตอทอ หรือซอมทอน้ํา, ชางบัดกรีและตอรางน้ําฝนชายคาบาน

plumb candle เทียนลูกดิ่ง (ซึ่งหัวหนาคนงานเหมืองแรใชในการบอกชั้นของแรใหคนงานขุดแรในเหมืองรู 

โดยจุดเทียนติดลูกดิ่งทิ้งลงไปในชองนําทางลงไปในชองนําทางลงไปในชองนําทางใหคนงานรู)

plumb-bob ลูกดิ่ง, ลูกตุม

plumb-line สายดิ่ง หรือสายลูกดิ่ง

plummet ลูกดิ่ง, ลูกตุม, เคร่ืองถวง, ตกลงไปตรงดิ่ง, ตกดิ่ง

plunge-bath อางอาบน้ําขนาดใหญ, สระอาบน้ํา

plus บวก, เพ่ิมขึ้น, ทวี

plywood, ply-wood ไมอัด, ไมแผนบางๆ ที่อัดซอนติดกันหลายๆ แผน

pneumatic drill สวาน หรือเครื่องเจาะที่ใชกําลังอากาศอัด หรือลมอัดทํางาน

point หนวยวัดทิศทางเทากับ 11.25  องศา, หัวกุญแจรางรถ, จุด, จุดสําคัญ, จุดหมาย

pointing การละเลงปูน เพ่ือฉาบหรือจุกชองในระหวางซอกแผนอิฐ, ปูนสําหรับละเลงจุกชองตรงแผนอิฐ

pole เสาตึกหรือเสาเรือน, เสาโทรเลข, เสาโทรศัพท, ไมวัดระดับของชางรังวัด หรือชางสํารวจ, 

ขั้วแมเหล็กของเครื่องไฟฟา, ขั้วแบตเตอรี่  electric pole  เสาไฟฟา    telegrarp pole   เสาโทรเลข   

telepone pole  เสาโทรศัพท

pole-plate อะเสเสาเรือน

poling board กระดานทาบขางเสา, บังเสา

polish ยาขัด, ขัด, เงา, มัน, ขัดสี

polonium วัตถุชนิดหนึ่ง จําพวกเรเดียม
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pond สระอาบน้ํา, บอน้ํา

pontoon-bridge สะพานแพ, สะพานที่ใชโปะ หรือเรือทองแบน หรือแพไมหมุน

poplar green สีเขียวใบไม

porch ประตูหนาบาน หรือหนาร้ัวบานที่มีหลังคาคลุม

porous fire brick อิฐทนไฟชนิดโปรง (มีน้ําหนักเบา)

port ทาเรือ, เมืองทา, ประตูใหญ, ประตูเมือง

porthole ชองวงกลมขางเรือใหญ ที่ทําเปนชองอากาศ

Port of Bangkok ทาเรือกรุงเทพฯ

portico มุมหรือระเบียงชาน ที่มีบันไดรอบสามดาน

Portland block อิฐซีเมนตสําหรับกอตึกหรือผนัง

Portland cement ปูนซีเมนตชนิดดี

positive sign เคร่ืองหมายบวก

post เสา, เสาเรือน, เสารั้ว, หลัก, ที่มั่น  fence post  เสารั้ว  king post  เสาตั้ง, ตั้ง, 

ไมค้ํายันสวนกลางของโครงจั่วหลังคา  queen  plst  ตุกตา (ไมที่ทําหนาที่คลายตั้ง ชวยรองรับโครงจั่ว)

postern ประตูดานหลัง, ประตูดานขาง

post for fence เสาซึ่งหลอโดยเฉพาะสําหรับทําร้ัวขึงลวดหนามกั้น

potassium ธาตุแทชนิดหนึ่งเปนโลหะสีขาวคลายโซเดียม

poured concrete wall ผนังเทคอนกรีต

power-house โรงไฟฟา

power-line สายกําลังกระแสไฟฟา จากโรงไฟฟา

power-main สายไฟฟาขนาดใหญ ที่ติดตั้งอยูตามถนน

power of attorney ใบมอบอํานาจ, หนังสือมอบอํานาจ

practice, practise การปฏิบัติ, วิธีปฏิบัติ, ปฏิบัติ, กระทํากิจ

Pramane Ground ทุงพระเมรุ, สนามหลวง (บางทีก็เขียน Prameru = พระเมรุ)

per-cast กอนที่จะทําการหลอ (คอนกรีต)

precaution ระมัดระวังไวกอน, การปองกันไวกอน

prefabricate สรางหรือปลูก (บาน) โดยแบงเปนสวนๆ ไวสําหรับประกอบตามภายหลังเปนลําดับ

prefabricated panels ไมกระดานที่ตัดออกเปนสวนๆ หรือเปนทอนแลว

prerequisite มูล, ราก, (สิ่ง) ที่จําเปนตองจัดทําหรือใหมีขึ้นกอน

prescription สิทธิในที่ดิน ซึ่งไดมาโดยการจับจองหรือครอบครองเวลานาน

preserve เขตสงวน, ดํารง, รักษา, สงวน

press กด, อัด, เคร่ืองอัด

pressure ความกดอัด, เคร่ืองอัด, ความดัน

pressure gauge เคร่ืองวัดความกด

pressure pipe ทอตันน้ํา
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prestressed concrete คอนกรีตอัดแรง (ใชคํายอ P.C.)

prestressed concrete box grider เหล็กสานตะแกรงเสริมคอนกรีตสําหรับใชหลอพ้ืนถนนหรือทางหลวง

prestressed concrete bridge girdes คานสะพานคอนกรีตอัดแรง

prestressed concrete fence post เสารั้วคอนกรีตอัดแรง

prestressed concrete floor slab กระเบื้องปูพ้ืนคอนกรีตอัดแรง

prestressed concrete pile เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

prestresseb concrete ploe เสา (ไฟฟา หรือโทรเลข โทรศัพท) คอนกรีตอัดแรง

prestressed  concrete post เสาคอนกรีตอัดแรง (หมายถึงเสารั้ว หรือเสาขนาดเล็ก)

prestressed concrete slab แผนปูพ้ืนถนน หรือทางเดินคอนกรีตอัดแรง

prick punch เหล็กเจาะนําศูนยโลหะ

priming สีหรือน้ํามันที่ทารองพ้ืนชั้นแรกกอน

primrose สีเหลืองออน

priciple rafter จันทันใหญ, จันทันจริง (จันทันที่วางรองรับระแนงหลังคา)

prize ชะแลง, เหล็กงัด, งัดดวยชะแลง, ตีราคา

problem ปญหา, บทสรางในเรขาคณิต

prod เคร่ืองกระทุง, เครื่องแยง, แยง, กระทุง

project โครงการณ, วิธีถายแผนที่

project ย่ืนออกมา, ปลอยออกมา, ถายแผนที่

projection การวางแผน, สิ่งที่ย่ืนออกมา เชน คานหรือเหล็กเสริม

project porch ประตูหนาบาน ที่ทําย่ืนออกมาเปนรูปตูมีหลังคาคลุม

prolong ยึดออก, ตอใหยาว, ตอยอดใหยาวย่ืนออกมา

prohp ตอหมอ, ไมค้ํา, ไมยัน

protractor ไมบรรทัดวัดมุม

pruning saw เลื่อยมีรูปลักษณะดามคลายมีดใชตัดเล็มหรือเลาะไม

puce สีน้ําตาลแกปนมวง

puddle บอ, หลุม, ดินหรือโคลนเหลวๆ ที่ใชกอทํานบ, ผสม, โคลนเลนกับทราย)

pull ชัก, ลาก, ดึง, ฉุด, กําลังลาก, แรงดึง

pull down ร้ือทําลายลง, ดึงลง, ลากลง

pulley มูเลคลองสายพาน, ลูกรอก

pulley block รอกปนจั่น, รอกสายลวดของเครื่องกระทุงเสาเข็ม

pump เคร่ืองสูบน้ํา, สูบน้ํา, โยกน้ํา

pump-handle คันโยคเครื่องสูบน้ํา

punch เคร่ืองเจาะรู, ลิ่ม, ตอกหัวตาปู, ตอกหัวหมุด, เจาะ, ตอกลิ่ม

punch-mark รอยตอก, ตอกเปนเครื่องหมาย, ตอกทํารอยเครื่องหมายเอาไว

purchase เคร่ืองทุนแรง เชน รอก, กวาน, และปนจั่น

P



purlin แป, แปลาน, (ไมที่รองรับวัตถุมุงหลังคา), สะพานควาย หรือสะพานรับจันทัน

(ไมที่มีลักษณะเหมือนอกไกพาดขนานไปกับอกไกแตอยูต่ําลงมาทั้งสองขางจันทันมักใชกับหลังคา

ที่มีชวงขื่อกวาง)

push ปลัก, ค้ํา, เสือก, ดัน

push-botton ปุมสําหรับผลัก หรือกดไกตางๆ เชน ปุมกดกระดิ่งไฟฟา หรือปุมเปดสวิตชไฟ

push off ผลักออก

put back ใสกลับคืน, แลนกลับ

put down วางลง, ปราบ

put it on thick ระบายสีหนา

putty ปูนผสมน้ํามันลินซิด เพ่ือใชในการเชื่อมหรืออุดรูทอ, ปูนฉาบลงพ้ืนกอนทาสี, ผงสําหรับอุดรู

put up ตั้งขึ้น, สราง, ทําขึ้น, ปด (ประกาศ)

pylon เสาคอนกรีต หรือเสาเหล็กสําหรับขึงสายไฟฟา, หอใหญทําเปนรูปประตู

pyramid รูปกรวย ซึ่งกอเปนฐานมีรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ย, หรือหาเหลี่ยม อยางเชน รูปสลักปรามิด

pyrite แรของโลหะ ที่ประกอบกับกํามะถัน  copper-pyrite  แรทองแดงสีเหลือง ที่ประกอบดวยกํามะถัน 

iron-pyrite  แรเหล็กสีเหลืองที่ประกอบดวยกํามะถัน

Pythagoreon proposition บทพิสูขนในเรขาคณิตของ Pythagoras นักปราชญกรีกที่วา 

ดานทะแยงของสามเหลี่ยมมุมฉากกําลังสองเทากับดานฐานกําลังสอง ที่บวกดวยอีกดานหนึ่งกําลังสอง
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quadrangle รูปสี่เหลี่ยม, จัตุรัส

quadrant หนึ่งในสี่ของเสนรอบวงกลม, เคร่ืองวัดมุมเพ่ือหาเนื้อที่หนึ่งในสี่ของวงกลม, 

เคร่ืองมุมวัดเพ่ือหาเนื้อที่หนึ่งในสี่ของวงกลม

quadratic สมการในวิชาพีชคณิตวาดวยกําลังสอง

quadrilateral รูปสี่เหลี่ยมดานไมเทา

duadruple สี่เทา, สี่หน, คูณดวย 4

quadruplicate สําเนาที่ทําขึ้นเปน 4 ฉบับ

quake แผนดินไหว, ไหว, สะเทือน

quality ชนิด, ขนาด, คุณภาพ, ลักษณะ

quantitative analsis การแยกวัตถุเพ่ือตรวจสอบปริมาณของธาตุที่มีสวนประกอบอยู

quantity ขนาด, จํานวน, ปริมาณ

quarter เสี้ยว, หนึ่งใน สี่ (1/4)

quarter-light สําหรับแสงสวาง

quartz แรชนิดหนึ่ง จําพวกเดียวกับทรายและมีลักษณะเปนแกว

quay ทาเรือ, สะพานหินสําหรับจอดเรือ

Queen Anne Style แบบบานเรือนและเครื่องเรือนที่ปลูกสรางกันในสมัยพระนางแอนน ราชินีอังกฤษ

คือมีจั่วแหลมสูงและเกาอ้ีพนักสูงๆ

queen post ตุกตา (ไมที่ทําหนาที่คลายตั้ง โดยชวยถายน้ําหนักจากกระเบื้อง 

หรือวัตถุมุงหลังคาและจันทันใหญลงบนจั่ว), เสาตั้งคู

queen post truss จั่วตุกตา (เปนจั่วที่มีรูปลักษณะเหมือนจั่วตั้ง แตแบงความสูงของจั่วออกเปนสองสวน 

สวนบนหมายถึงตั่วตั้ง ซึ่งติดตอกับสวนกลาง), จั่วเสาตั้งคู

quick-change window หนาตางที่เปดสลับบานไดไว

quick-fading ละลายไปโดยเร็ว

quick lime ปูนขาวชนิดที่ไมไดใชประกอบกับน้ํา

quicksand ทรายที่สูบหรือดูดคนใหจมลงไป

quich silver ปรอท

quintuple คูณดวย 5 , หาเทา

quod erat demonstrandum (บทเรขาคณิต) ซึ่งตองพิสูจน (ซ.ต.พ.)

quod erat faciendum (บทเรขาคณิต) ที่ตองทํา

quoin มุมตึก, มุมหอง, หินมุมตึก

quota โควตา, สวนที่กําหนดให

quota system วิธีแบงสวนที่กําหนด
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rabbet รอยบาก (ของไม), บาก (ไม), ตอโดยวิธีบากไมประกบ

rabbet plane กบบากไม, กบถากไม

race รองน้ํา, รางน้ํา, ชอง, กระแสน้ําไหลเชี่ยว

rafer จันทัน (ไมที่พาดอยูบนโครงจั่วสําหรับพาดไมระแนง มุงหลังคา) 

common rafter   จันทันพราง (ไมจันทันที่ไมไดตั้งอยูบนโครงจั่ว  hip rafter ตะเฆสัน  

(ไมโครงจั่วสวนหนึ่งที่ปลายไมตอนบนพาดกับอกไก ตอนลางพาดกับหัวเสา 

หรือบากเสาแลวตีแปะไวกับเสาตัวมุม)  principle rafter  จันทันจริง, จันทันใหญ 

(ไมที่พาดอยูบนโครงจั่วสําหรับพาดไมระแนงมุงหลังคา)

rag กระเบื้องหินชนวนที่ใชมุงหลังคาในตางประเทศ

rail ราว (บันไดหรือลูกกรงระเบียง, ร้ัว, รางรถไฟ  handrail  ราวบันไดตอนที่ใชมือจับ  

stair rail  ราวบันได

rainbow รุงกินน้ํา, สีรุง, สายรุง

rainfall จํานวนฝนตก

raingauge เคร่ืองวัดจํานวนฝนที่ตกลงมา

raintree wood ไมจามจุรี, ไมฉําฉา, ไมมะขาม

rake คราด, กวาด, ย่ืนออกไป

ram, rammer เคร่ืองกระทุงดิน, เคร่ืองตอก เชน สามเกลอ, ตอก, กระทุง

ramie ปานแรม  ที่ใชแทนปอกระเจา

rampart สันกําแพงหลังใบเสมา, กําแพง, มูลดินขางหลังกําแพงปอม

random pebble กรวดที่มีอยูทั่วไป

range ระยะ, ขอบเขต, เทือกเขา, แนว

rapids ที่ๆ น้ําไหลเชี่ยวจัดในแมน้ํา

rasp บุง, ตะไบหยาบ, ถูดวยตะไบ, หยาบ

ratchet hoist แมแรงหนุน, แมแรงยกของหนัก

ratio สวนสัด, อัตราสวน

ratline บันไดเชือกที่ผูกขวางเปนชั้นๆ 

rat' tail file ตะไบหางหนู, ตะไบกลม

rattan หวาย

reamer เคร่ืองควานเจาะรู

reception pavilion ศาลารับรองแขก

reception-room หองรับแขก

recondition ปรับปรุงใหม, ซอมแซมใหม

recontruct สรางใหม

recontruct building อาคารสรางใหม

rectangular เปนมุมฉาก, เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
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rectangular paving slab หินปูพ้ืนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา

red wood ไมแดง, ไมเนื้อแข็ง

reed ไมรวก, แฝก, ฟาง, ไมจําพวกกก หรือหญาที่ขึ้นในน้ํา

refuge รมไมชายคา, เกาะกลางถนนที่ทําใหคนเดินเทาพักเวลาขามถนน

reinforced concrete คอนกรีตเสริมเหล็ก

reinforced concrete flat roof หลังคาราบใชเทคอนกรีตเสริมเหล็ก

reinforced concrete main girder คอนกรีตเสริมเหล็กตัวใหญหรือคานกลาง

reinforced concrete pipe ทอน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

reinforuing bars เหล็กเสน หรือเปนทอน สําหรับใชเสริมคอนกรีต

reinforcing steel เหล็กเสริมคอนกรีต, เหล็กที่ใชประกอบเพ่ิมความแข็งแรงใหแกคอนกรีต

reliks โบราณวัตถุ, ฉาก, การอิฐ กากปูน

relief ความแตกตางกันในระดับพ้ืนที่ หรือพ้ืนดิน

remove ยาย, เคลื่อนที่, ถอด, ยก, เลื่อน, ยาย (บาน)

repair ซอมแซม, การซอม, ซอมใหญ, ปฏิสังขรณ

replacement การซอม โดยวิธีเปลี่ยนเอาของใหมมาแทนของเดิมที่ชํารุด

replica รูปจําลองจากของเดิม, การถอดแบบ

reservation ปาสงวน, เขตสงวน, ทุนสํารอง

resilient floor พ้ืนยืดหยุนหรือหดได

resin ยางสน, ชัน

resistance ความตานทาน, เคร่ืองขัดขวาง

restoration การปฏิสังขรณ, รูปที่ทําขึ้นใหมของโบราณที่ซอมปรับปรุงใหม

retaining-wall เขื่อนกักน้ํา

revolving door ประตูที่เปดปด โดยวิธีหมุนบานประตูไปรอบๆ เมื่อเวลาเขาออก

ซึ่งสวนมากมักจะทําดวยกระจก

rhom รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน, รูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด

Rislto สะพานหินออนในเวนิส มีรูปรางคลายสะพานหินของไทย

riddle ตะแกรงรอน (กรวดทราย), รอน กรวด ทราย

ridge อกไก (ไมที่พาดอยูบนตั้ง หรือขนาบขางตั้งสองขาง และใหชวยจันทันทั้งสองทรงตัวอยูได), 

สันหลังคา, ร้ิว, แนว, คิ้ว, ทําใหเปนแนวรอง

ridge board แผนกระดานครบสันหลังคา

ridge tile กระเบื้องครอบสันหลังคา, กระเบื้องหลบหลังคา 

(มีรูปลักษณะตางกัน แลวแตมุมของจั่วหรือหลังคา)  

Three-corner ridge T. type = กระเบื้องหลบหลังคาแบบตัว T ใชตอมุมสามมุม  

Three-coner ridge Y. type =  กระเบื้องหลบหลังคาแบบตัว Y ใชตอสามมุม 

Tow-pieces adjus able ridge =  กระเบื้องครอบสัน

rift รอยแยก, รอยแตก, รอยราว, ชองโหว
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right angle มุมฉาก  at right angle  ตัดกันเปนมุมฉาก

right-angled triangle สามเหลี่ยมเปนรูปมุมฉาก

right line เสนตรง

right of way ที่ดินที่ถูกตัดทําถนน

right side up เอาทางบนขึ้น

rim ขอบ, ริม, วง, ทําขอบ

ring-bolt กลอนมีหวงสําหรับรอยโซกลอน

ring-fence ร้ัวรอบที่ดินทั้งสี่ดาน

ring-spanner กุญแจวงแหวนสําหรับไขหรือขันหัวนอต

ring-wrench กุญแจวงแหวนขนาดใหญ

rink พ้ืนที่ปรับใหเปนมันและเรียบ  เพ่ือใชทําลานสะเกต

ripper เหล็กสําหรับใชงัดกระเบื้องหลังคา

rip-saw เลื่อยซอยไมตามยาวของไม

riser บังขั้น หรือลูกตั้งบันได

rising พระอาทิตยขึ้น, รุงอรุณ, ลาดขึ้นไป, เนินที่สูง, (ลม) แรงจัดขึ้น

riving machine เคร่ืองจักร หรือเครื่องสําหรับผาไม

rivet หมุดยํ้าโลหะ, หมุดยํ้าถังน้ํา, ยํ้าดวยหมุด, ตอกดวยหมุด

rivet set เคร่ืองยํ้าหัวหมุดเย็บโลหะ

rivulet ธาร, แมน้ําเล็กๆ ทางน้ําไหล

roadbed ถนนที่ถมหรือปราบดินเรียบแลว

road gang กลุมคนงานสรางหรือซอมถนน

road metal หินที่ใชสําหรับโรยถนน

road-way ทางหรือสะพานสําหรับขนานรางรถไฟที่ขามแมน้ําลําคลอง สําหรับใหยานพาหนะอื่นๆ ขาม

roaring-forties ถิ่นทะเลที่มีพายุจัดระหวางเสนรุง 39-50 องศา

rock หิน, หินโสโครก

rock-crystal หินควอทซ ที่เปนผลึก

rock-drill เคร่ืองเจาะหิน

rock-garden สวนจําลองที่เอาหินมากอขึ้นเอง,  หินที่นํามากอเปนสวนจําลอง

rock-oil, rock-tar น้ํามันดิน

rocker เคร่ืองเขยาหรือรอนแร, คานโคง, ที่ทําตางขอเกาอ้ี เพ่ือใหโยกไปมา

rocker arm คานกระเดื่อง

rocking chair เกาอ้ีโยก

rod ราวแขวนมานหนาตาง หรือบังตาที่ทําดวยโลหะหรือไมกลมยาว, 

หนวยวัดความยาวเทากับหาหลาครึ่ง

roller ลูกกลิ้ง สําหรับบดลูกฟูกสังกะสีใหแบนราบ, ลูกโม, ลูกกลิ้ง, ลูกรอก
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roller shutter door ประตูโลหะแบบที่ใชชักรูดลงมาปดคลายมูลี่

roll-top desk โตะเขียนหนังสือที่มีฝาโคงเลื่อนลงมาปดคลุมสวนบนของโตะ ตาง ตู คลายมูลี่

Roman tile กระเบื้องลอนคู

roneo เคร่ืองอัดสําเนา ที่เรียกกันวา โรเนียว, อัดสําเนาดวยวิธีโรเนียว

rood หนวยวัดเนื้อที่เทากับ 1/4 ของเอเคอร

roof หลังคา, สิ่งที่ปกคลุมเหมือนหลังคา, มุงหลังคา

roof batten ไมระแนงที่พาดอยูบนจันทันสําหรับมุงกระเบื้องหลังคา

roff board แผนกระดานที่ปูรองรับกระเบื้องหรือสังกะสีมุงหลังคาอีกชั้นหนึ่ง สําหรับกันหิมะ

ในเมืองหนาว, ผารองสังกะสี หรือกระเบื้องมุงหลังคา

roof decking เคร่ืองตกแตงหลังคา

roofing เคร่ืองมุงหลังคา เชน กระเบื้องสังกะสีหรือจาก  corrugated asbestos cement roofing

 =  กระเบื้องผสมในหินลูกฟูกมุงหลังคา  corrugated iron roofing =  สังกะสีลูกฟูกมุงหลังคา  

corrugated plastic roofing =  แผนพลาสติคลูกฟูกมุงหลังคา  cement tile roofing = 

 กระเบื้องซีเมนตมุงหลังคา  Roman tile roofing =  กระเบื้องลอนคูมุงหลังคา

roofing paper กระดาษปูทับกระดาน หรือรองกระเบื้องหลังคา ซึ่งสวนมากอาบดวยยางอัสฟลท 

สําหรับใชกับบานในเมืองหนาว

roof rack โครงเหล็กบนหลังคารถ ซึ่งใชเปนที่สําหรับบรรทุกของ

roof structure โครงหลังคา

roof struses โครงหรือจั่วหลังคา

room หอง, ที่วาง, ชองวาง

root ราก, โคน, รากของจํานวนในคณิตศาสตร, เคร่ืองหมายรูทที่แสดงรากของจํานวน,

 ฝงราก, ถอนราก

rope เชือก, ผูกเชือก, คลองดวยเชือก

rose-coloured สีกุหลาบ, สีชมพู

rosette ดอกจันทน, ดอกกุหลาบประดับผนังตึก

rose-window หนาตางเปนเหลี่ยมหรือกลม

rose wood ไมพยุง

rosin ยางสนใชสําหรับบัดกรี, ทางยางสน

rosin-core solder ตะกั่วบัดกรีที่ผสมยางสนสําเร็จรูปแลว

rough ขรุขระ, สาก, หยาบ, กราวๆ , กระดาง

rough batten ไมคราว, สาก ไมระแนงหยาบๆ ที่ยังไมไดใสกบ

rough-cast ปูนผสมกับกรวด ใชสําหรับฉาบหรือโบกกําแพงใหเปนพ้ืนหนาขรุขระ หรือหยาบ, 

ฉาบหรือโบกดวยปูนชนิดนี้, ฉาบปูนอยางคราวๆ

round กลม, รอบ, ทําใหกลม, ปาน, ลอมรอบ, ออม (มุมถนน), หมุนรอบ

ronud-about วงเวียนกลางสี่แยกของถนน ที่รถตองเดินเวียนรอบซายไปทางเดียวกัน

อยางวงเวียนสี่แยกวงเวียนใหญ
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round steps ขั้นบันไดเวียน

round-nose chisel สิ่วปากมน

round of radder ขั้นบันไดเวียน

round the corner ถัดมุมถนนไปหนอย, บริเวณมุมถนน, ใกลๆ กับบริเวณหัวถนน

route การเดินทาง, เสนทาง, วางเสน

route survey การสํารวจเสนทาง, การสํารวจหรือทําการรังวัด เพ่ือวัดเสนทาง

row ถนนที่ปลูกบานเปนแถวเรียง, แนวหรือแถวที่ปลูกตนไม, รองตนไมในสวน

royal blue สีฟาสด

Royal Palace พระบรมมหาราชวัง

rubber tile กระเบื้องยาง (สําหรับปูพ้ืน)

rubber wheel ลอยางตนเล็กๆ ที่ใชกับรถสาลี่ หรือรถเข็นบรรทุกของ

rubbish ขยะมูลฝอย, สวะ

rubble เศษหินหรืออิฐ, กากอิฐกากปูน

rubble-brick อิฐที่ทําจากเศษอิฐ หรือเศษหินเศษปูน

rubidium ธาตุแทชนิดหนึ่ง เปนโลหะอยูในจําพวกโซเดียม

ruby สีทับทิม, สีแดงสด

rudder หางเสือเรือ, พังงา

ruin ซากปรักหักพัง, ปรักหักพัง, ทําลาย

rule ไมอัด, ตีเสนบรรทัด, กฎ, หลัก, สูตร

rule of three บัญญัติไตรยางศ

rule of thump กฎตายตัว

ruler ไมบรรทัด

ruling pen ปากกาสําหรับเขียนแบบ หรือตีเสนหมึกดํา

run-way ทางขึ้นลงของเครื่องบิน, ทางสําหรับลากซุง

rung ขั้นบันได

rush ไมจําพวกกก ใชทําเบาะรองเกาอ้ี

russet สีน้ําตาลปนแดง

rust สนิมเหล็ก, ขึ้นสนิม

rustic-lapped fencing ร้ัวที่ทําดวยไมทอนๆ วางทับกัน

rustic seat มานั่งที่ทําดวยไมทั้งทอน สําหรับตั้งในสวน

rustless ไมเปนสนิม

rust-proof กันสนิม, ไมขึ้นสนิม, ไมเปนสนิม

rut รองทางบนพื้นถนน ที่รถว่ิงเปนรอยไว
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sack truck รถเข็นสองลอที่ใชบรรทุกของ

srddle คานรับน้ําหนักสายลวดโยงสะพาน, คานรับสายโทรเลข  โทรศัพท  หรือสายไฟ

safety-glass กระจกชนิดที่แตกไมกระเด็นออก แตเปนรอยราวทั่วอยางกระจกหนารถ

safflower สีแดงเรื่อ ๆ สีแดงออนอยางดอกคําฝอย

salient สันเขา,  มุมหรือแนวที่ย่ืนออกไป

salle หองใหญ,  หองโถง

salmon สีชมพู

salon หองรับแขกในบานใหญ

saloon หองโถง

salt grazed pipe ทอดินเผา

saltmine บอแรที่ขุดเอาเกลือ

sanctum หองบูชาพระ, หองตั้งพระพุทธรูปสําหรับบูชา

sand ทราย,  หาดทราย,  ขัดดวยทราย,  โรยดวยทราย

sandalwood ไมจันทร

sand-paper กระดาษทราย

sand pump เคร่ืองดูดหญา

sandstone หินทราย

sandy เปนทราย,  สีทราย

sandy clay ดินเหนียวปนทราย

sandy clay loam ดินรวนปนดินเหนียวและทราย

sandy loam ดินรวนปนทราย

santal wood ไมกระทอน,  ไมจันทร

saxh กรอนกระจกหนาตาง

sash cord window หนาตางชนิดที่กรอบกระจกเลื่อนขึ้นลงได

sash-line กรอบกระจกหนาตาง  ชนิดที่เลื่อนขึ้นลงได

sash pulley ลูกรอก  สําหรับชักรอก กรอบกระจกหนาตงขึ้นลง

sash window หนาตางชนิดที่ชักรอกกระจกเลื่อนขึ้นลง

satinwood ไมเนื้อเลี่ยน

save time and labour ทุนเวลา  และแรงงาน,  ประหยัดเวลาและแรงงาน

saw เลื่อย

saw blade ใบเลื่อย

saw dust ขี้เลื่อย

saw file ตะไบแตงเลื่อย

saw frame กงเลื่อย,  โครงเลื่อยชนิดที่เปลี่ยนใบเลื่อยได
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saw gate กงเลื่อย

saw set เหล็กดัดคลองเลื่อย

saw setting pliers คีมแตงคลองเลื่อย

sawn timber ทอนไมที่เลื่อยเปนแผนแลว

scaffolding นั่งราน  ที่ผูกขึ้นดวยไมไผชั่วคราว  สําหรับคนงานกอสราง

scale เคร่ืองวัด,  ไมบรรทัด,  ตาชั่ง,  เสนแบงสวนในชองของบรรดทัด,  ขนาด, อัตรา

scale down ทอนสวน,  ลดสวน,  ลด หรือตัดทอนรายจาย

scale ruler ไมบรรดทัด, ไมฟุต

scantling ไมระแนง,  เศษไม,  ไมที่พาดขวางกันเปนขารองรับถังน้ํา

scheme หลักสูตร,  โครงการ,  แบบแผน

scissors กรรไกร,  ตะไกร

scooper เคร่ืองขุด,  เคร่ืองควาน

scraper เหล็กขูดสี

scratching tool เหล็กขีด,  เหล็กขูดสี  เคร่ืองมือที่ใชในการขูดสีเกาออก  เพ่ือทาสีใหม

scree กอนหิน  และกรวดตามไหลเขา

soreen ฉาก,  บังตา,  ฉากญี่ปุน,  กระดานสําหรับปดประกาศหรือโฆษณา,  

ตะแกรงรอนหินหรือถานหิน

screw สลักเกลียว,  ตาปูควง,  ไขหรือขันเกลียว

screw auger บิดหลา,  สวาน

screw bolt สลักเกลียว

screw bit บิดหลา

screw-cupling เกลียวสําหรับตอทอ

screwdown bibcock กอกไขน้ํา

screw-driver ไขควง

screw-eye หูหวงสลักเกลียว

sccrew-book ตะขอหวงสลักเกลียว,  หูหวงสลักเกลียว

screw-pile เข็มลงราก  ที่ปกดวยหมุนเกลียวไข

scroll ลวดลายที่คลายมวนกระดาษบนผนัง

scrub ปาละเมะ,  ปาแสม

sea-board ฝงทะเล,  ชายทะเล

sea-level ระดับน้ําทะเล

seal เคร่ืองอุด  เชน  ปูน,  ชัน,  บัดกรี,  อุด

seam แนวที่กระดานมาตอกัน

secant เสนตรง  ที่ตัดผานวงกลมไปตัดเสนสัมผัสกับเสนรองรับ

section ผังดานตัดของรูปอาคาร,  พ้ืนดินรูปตัดสวน,  ตัดออกเปนสวน
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sector สวนของวงกลมที่ตัดออก  โดยเสนรัศมีสองเสน

sediment ตะกอน,  กาก

sedimentary rock หินปูน  ซึ่งเกิดจากดินทรายที่ถูกพัดลงไปทับถมกันอยูในทะเล

secment เสี้ยวของวงกลม,  เสี้ยวหนึ่ง,  ปลอง,  ขอ

seismic เกิดจาก  หรือเกี่ยกกับแผนดินไหว

semaphor เสาสัญญาณ  ยกขึ้นลง  หามผานทางรถไฟ

semi-circle คร่ึงวงกลม,  กึ่งวงกลม

semi-distaed building อาคารสองหลัง  ที่ปลูกติดกันคลายเรือนแฝด,  อาคารแฟด

serpentine wood ไมที่คดไปคดมา

service-area เขตทําการของโรงไฟฟาหรือโรงประปา

service-pipe ทอจายนะประปา  ไปตามทอเล็กที่เขาตามบาน

set ตั้ง (เสา), กอ (ปูนซีเมนต),  ทําใหแข็ง,  (ปูนซีเมนต) แข็งตัว, ยก, จัดการ

set-screw สลักเกลียว  สําหรับบังคับการเลื่อนไปมา

set the post ตั้งเสา

setting time ระยะเวลาที่รอใหคอนกรีตหรือปูนซีเมนตกอแข็งตัว

sextant เคร่ืองวัดแสงแดด

shackle หวงเหล็ก,  หวงกุญแจ,  ใสหวง

shackle-bar เคร่ืองถอนตะปู

shackl-bolt สลักมีหู  หรือหวงกลม

shade ผาบังแดด,  รม,  บังรม,  ที่รม,  เงา

shaft เพลา,  คาน,  เสา,  คัน

shgreen หนังกระเบนเปนมัดหยาบๆ ใชขัดถูอยงตะไบหรือบุง

shallow ตื้น,  ที่ตื้น,  ตื้นเขา

shallow tunnel อุโมงคตื้น

sharpening-stone หินลับมีด

shavings ขี้กบ

shaving-board แผนกรุผนังหรือทําฝา  ซึ่งประกอบขึ้นจากขี้กบและกาวหนัง

shearing force แรงเฉือน,  แรงตัด

shears กรรไกรตัดไม

shed โรงเก็บของ,  เพิงหมาแหงน

sheeting, sheet แผนกระจกหรือกระเบื้อง, แผนกระดาษ, ผืน, เชือกสําหรับโยงใบเรือ

sheet fibre ไฟเบอรเปนแผน

sheet glass กระจกเปนแผน

sheet pile แผนกระดานที่ตอกลงไปในดิน เพ่ือทําเขื่อน
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shelf หิ้งหรือชั้นวางของ,  ไหลเขาย่ืนออกมาเปนเชิง (ถาเปนพหูพจนใช shevers)

shelf bearer ไมหรือเหล็กทาวแขนรองหิ้งหรือชั้น

shelf cupboard ตูเก็บถวยชาม

shell เปลือกหอย,  แกลบ,  คราบ,  กระดอง

shellac คร่ัง ผสมแอลกอฮอล สําหรับทาไม เรียกวา เชลแลค,  ทาดวยเชลแลค

shell roof หลังคาที่โคงเปนรูปเปลือกหอยหรือกระดอง อยงเชน  หลังคาสถานนีรถไฟหัวลําโพง

sheltering roof หลังคาบังแดด

shingle แผนไมสําหรับมุงหลังคารองรับกระเบื้องหรือสังกะสีอีกชั้นหนึ่ง ของบานในเมืองหนาว, 

กรวดตามหาดทราย, มุงดวยไม

shipbuilding การตอเรือ

shipwright ชางตอเรือ

shipyard อูตอเรือ

shop window ตูกระจก  โชวสินคาหนาราน,  หนาหาง (กระจก) ของรานคา

shore ไมค้ํา, ชายทะเล, ฝงทะเล, ค้ําดวยไมค้ํา, ค้ํา, ระหวางน้ําทะเลขึ้นและลง

sea shor ชายทะเล

shoreward เขาฝง,  ไปทางฝง

short cut ทางลัด

short measure น้ําหนักไมเต็ม,  ขาด

short oil vanish น้ํามันเคลือบซักแหงภายใน 2 ช.ม.

short sea ทะเลมีคลื่นเล็ก ๆ, ละลอกคลื่น

short span reinforced concrete คอนกรีตเสริมเหล็กชวงสั้น

short weight น้ําหนักขาด,  น้ําหนักไมเต็ม

shoulder ไหลเขา,  ไหลถนน,  แบก,  เอาไหลดัน

shovel เคร่ืงสําหรับตักหรือแซะดิน เชน พลั่ว,  เสียม,  ตัก,  แซะ

shoval tractor รถตักดินที่ใชในงานสรางถนน

show case ตูกระจกโชวสินคาเล็ก ๆ

shower-bath ที่อาบน้ํามีกอกฝกบัว

showroom หองแสดงสินคา,  หองโชวสินคา

showsite ที่ดินสําหรับปลูกอาคารที่เปดใหผูซื้อจอง

show window ตูกระจกแสดงสินคาหนาราน

shrine ศาลเจา หิ้งบูชาพระ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไปสักการะบูชา

shuttes บานประตูหนาตางไม ซึ่งใชปดกระจกอีกชั้นหนึ่ง เหล็กมูลี่ปดเปดหนารานหรือโรงรถ

sideboard ตูหรือโตะสําหรับเก็บถวยชาม

side-door ประตูขาง

side-track ทางแยก
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side-view รูปหนาเสี้ยว ภาพที่เห็นดานขาง

side-walk บาทวิถี ทางขามถนน

siena สีน้ําตสล ดินเผาที่ใชทําสีน้ําตาล

sieve ตะแกรงสําหรับรอน กระชอน

sigmoid รูปโคงกลับหัวทายอยางตัว S

signal tower หอสัญญาณตามทางรถไฟ

sign-board ปาย

sign of the cross-road ปายบอกทางแยกของถนน

sign-post เสาติดปายชื่อถนน

silica ทรายประกอบกับธาตุอ่ืน กลายเปนซิลลิเคท ซึ่งเปนสวนผสมของหินทั่วไป

silica brick อิฐทนไฟ ซึ่งประกอบขึ้นจากทรายหิน และซิลลิคอน

siliceous ซึ่งเปนทราย

silicified tree ตนไม  ซึ่งกลายเปนหิน โดยถูกแชอยูในธาตุซิลลิคา

silicify ทําใหเปนทราย  ใหเปนหิน

sillicon ธาตุแทชนิดหนึ่ง  ประกอบอ็อกซิเจนเปนซิลลิคา

silicon steel เหล็กผสมซิลลิคอนใชในการทําแมเหล็ก

sillimanite brick อิฐทนไฟ 

silk-green สีเขียว  คลายสีขี้มา

sillky oak ตนสนอินเดีย

sill ธรณีประตูหรือหนาตาง

silt โคลน  เลน  ตะกอนที่ตกลงไปในแมน้ําลําคลอง ทําใหตื้เขิน,  ตื้นเขิน

silty clay ดินเหนียวปนโคลน

silver ธาตุเงิน,  เคลือบดวยเงิน,  กลายเปนสีเงินหรือขาว

silver enamel สีเงิน  เคลือบดวยเงิน

silver oak สนอินเดีย

silvicuture วิชาการรักษาปาไม

simple fraction เศษสวนธรรมดา  คือเศษที่นอยวาสวน

simultaneous equations สมการในพีชคณิตมากกวาสองอัน ที่กําหนดไวใหพรอมกัน 

เพราะมีจํานวนที่ตองหามากกวาหนึ่ง

single roof หลงคาชั้นเดียว

site ที่ปลูกบานหรืออาคาร  ทําเลปลูกบาน

site-value คาของที่ดิน

sitting room หองนั่งเลน

size กาวละลายทองบอนซ, ขนาด, ทาดวยกาวลงพ้ืน,  ประมาณ

skeletor ซาก,  โครงราง,  โครง,  เครา
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sketch ภาพที่เขียนอยางหวัด ๆ หรือเครา ๆ ,  เขียนภาพ,  รางภาพ

sketch-map แผนที่หยาบ ๆ 

sketch-plan แบบบานหรือแปลนที่เขียนอยางหยาบ ๆ หรือเครา ๆ 

skew ลาด,  เอียง,  เย้ือง,  เฉ

skew bridge สะพานเสี้ยว

skew chisel สิ่วหนาเฉียง

skilled-labour แรงกรรมกรที่ตองใชความชํานาญ

skirting ไมประกบตีฝา  ซึ่งติดกับพ้ืน,  เชิงฝา

sky-blue สีฟา

skylight ชองกระจกรับแสงสวาง

skyline เสนขอบฟา,  เสนรอบนอกของภูเขาที่เห็นโคงติดกับขอบฟา

sky-scraper ตึกระฟา

slab แผนหิน,  ปกไม,  เลื่อยปก (ซุง)

slaked lime ปูนชนิดรวน

slat แผนไมบางๆ สําหรับทําเกล็ดหนาตาง

slate-colour สีเทาหรือดําอยางหินชนวน

slared rood หลังคาที่มุงดวยหินกระดานชนวนที่ตางประเทศ

sledge ตะเฆลากซุง,  เลื่อน

sledge-hammer คอนขนาดใหญสําหรับชางตีเหล็ก

slide-rule ไมบรรดทัดชนิดมิลิ้น หรือรางสําหรับใชคูณหารตามหลัก

sliding-door ประตูที่ใชปดเปดบานเลื่อน

sling เชือกสําหรับร้ังของหนัก,  แขวน,  หอย,  ชักรอก

sling-dogs ขอสําหรับเกี่ยวหีบหอ เพ่ือชักรอก

sling wire ลวดสลิง,  ลวดชักรอก

slope ทแยง,  เนิน,  ลาด,  เอียง, ทําใหเอียง,  ทําใหลาด

sloping celling เพดานลาด

sloping roof หลังคาลาด

sludge น้ํามันขี้โล,  โคลน,  เลน

sluice ประตูน้ํา,  ทอไขน้ํา,  ไขน้ํา

sluice-gate ประตูน้ํา  ที่ใชชักแผนกั้นปดเปดน้ํา

slum แหลงหมูบานที่คับแคบสกปรกรุงรัง

slum-clearance การรื้อบานในแหลงหมูบานที่สกปรกรุงรังออกใหหมด

slush โคลน,  น้ําและน้ํามันปนกัน,  เลน

small-holding ที่ดินผืนเล็ก ๆ ที่ใชปลูกบานอาศัย หรือเพาะปลูก
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smooth flooring การปรับพ้ืน (บานหรืออาคาร) ใหเรียบ

smoothing plane กบแตงผิว,  กบไสหนาพ้ืน

snag แกง,  หินโสโครก,  หินหรือกิ่งไมที่ย่ืนออกมา  แหลม

socket กระจุบ  สําหรับเสียบหลอดไฟฟา,  ปลั๊กเสียบขาไฟ,  ปลอกสําหรับปกเสาธง

socket wrenches กุญแจกระบอก ชนิดเปลี่ยนหัวไขไดตามขนาด

sod หญาและดินเปนแผน ๆ ที่แซะออกมาเพื่อนําไปปลูกในที่อีกแหงหนึ่ง

sodium ธาตุแทชนิดหนึ่ง  เปนโลหะอยูในจําพวกดาง

sodium hydroxide โซดาไฟ

sofa เกาอ้ีนวม

soft clay ดินเหนียวออน

soft ground พ้ืนดินออน,  พ้ืนที่ออน

soft rock หินชนิดออน

soft solder ตะกั่วออนที่ใชในการบัดกรี

soft water น้ําที่มีคาบอเนทเจือปนนอย

soil พ้ืนดิน,  เปลือกดินที่อยูขางบน,  โสโครก,  ใตดิน

soil pipe ทอน้ําโสโครก,  ทอตอจากสวมซึม

soil stabilixation การทําใหพ้ืนแข็งอยูตัว (กอนปลูกอาคาร)

soil-survey การสํารวจดิน (เกี่ยวกับกสิกรรม)

solar น้ํามันเชื้อเพลิง  สําหรับเครื่องยนตดีเซล

solarium เรือนกระจก  สําหรับนั่งผ่ึงแดดในเมืองหนาว

solder บัดกรี,  ตะกั่วหรือโลหะที่ใชในการบัดกรี

sodering iron หัวแรง  ที่ใชในการบัดกรี

solid รูปตัว  ที่มีลักษณะกวางยาวและหนา,  หนาแนน,  แข็ง,  ของแข็ง,  ทั้งแทน

solid angle มุมที่ดานมากกวาสองดาน เชน มุมของรูปกรวย

solid brass ทองเหลืองแข็ง

solid geometry เรขาคณิต ที่วาดวยรูปมีทรง

solid measure มาตราตวง  หรือวัดปริมาตร  เปนเหลี่ยมลูกบาศก

solid rock หินแข็ง

solid teak ไมเนื้อแข็ง,  ไมสักทอง

solstice วันที่ดวงอาทิตย  อยูหางจากเสนศูนยสูตรไกลที่สุด

sounding-board เพดานที่กรุดวยแผนกระดาษเพื่อชวยใหเสียงดีขึ้นอยางในโรงภาพยนต

sounding-line สายดิ่ง

source ราก,  มูลหรือแหลงที่มา,  ตนไมน้ํา

southwest monsoon ลมตะเภา,  มรสุมจากใต
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spa บอน้ําแร

space ชองวาง,  ที่วงเปลาในทองฟา,  ระยะทาง,  ระยะเวลา,  เวนระยะ,  เวนชองวาง

spacer block อิฐโปรง  ที่ใชกอทําชองลมผนัง

spacious กวางขวาง

spade เสียม,  พลั่ว,  เคร่ืองแซะ,  ขุด, (ดิน)

span ระยะกวาง (ขแบโคงประตู), ชวง,  คืบ,  ทอน

spandrel panelling แผนกระดานที่กรุเปนชอง ๆ ปดชองใตบันได

spanner กุญแจเลื่อน,  กุญแจปากตาย (เคร่ืองมือที่ใชในการไขหรือขันเกลียว)

span wab saw เลื่อยฟนถี่

spar หินจําพวกที่เปนผลึกใส,  เครื่องเสา และไมค้ําที่ใชในเรือ

spar-deck ดาดฟาชั้นบน  ซึ่งยาวจดหัวถึงทายของเรือ

spatula พาย  สําหรับกวนและตักสี

special tool เคร่ืองมือพิเศษ,  เครื่องมือที่ใชเฉพาะ

specification ระบุ,  รายการ,  รายละเอียด

specific gravitp ความถวงเฉพาะ,  น้ําหนักพิกัดของวัตถุหนึ่ง  เทียบกับน้ํา  คือความหนาแนน

specific heat ความรอนเฉพาะ,  ความรอน ที่ตองใชอุนหนึ่งกรัมของวัตถุใหรอน,  ในหนึ่งดีกรีเซนติเกรด

spectral colours สีของวัตถุที่ไดจากการแยกเงา

spectroscope กลองสําหรับวิเคราะหในทางเคมี  ที่ไดจากการแยกออกเปนสี

spectrum analysis การวิเคราะหในทางเคมีจากเงาของวัตถุ  ซึ่งใชแกวเหลี่ยมแยกออกเปนสี

spelter สังกะสี

spherical ซึ่งมีรูปทรงกลม

spheriod รูปทรงกลมรีอยางรูปไข

spike ตาปู,  เดื่อยแหลม

spiral staircase บันไดเวียนทอดหนึ่ง

spiral stairs บันไดเวียนเปนรูปวงกลม

spire ยอดแหลมของตึก

spirit level เคร่ืองวัดระดับ  ชนิดมีน้ํามันทําเครื่องหมายระดับ อยูภายในหลอดแกว

spit ชวงเสียมหนึ่ง (ที่ขุดลงในดิน),  แหลมที่ย่ืนไปในทะเล

splice รอยตอ,  ตอไมกระดานโดยวิธีบากไมเขาประกบกัน,  ตอเชือกโดยวิธีคว่ันเหลียวเขาดวยกัน

splitsone หินกระเทาะ, หินยอย

spoke ขั้นบันไดชนิดพาด และไมระแนงเล็กๆ เปนชวงๆ เพ่ือกันลื่น

sponge ฟองน้ํา, เคร่ืองซับน้ํา, เช็ดดวยฟองน้ํา

spongy เปนฟองน้ํา,  เปนโพรง,  โปรง,  ดูดน้ํา
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spongy iron เหล็กฟองน้ํา มีลักษณะยืดหยุนได

spout รางน้ําที่ตอเปนทอรับน้ําฝนจากชายคาหลงมา

spray สาด,  ฉีด,  พนเปนละออง,  ฉีดเปนฝอย

spray enamel สีเคลือบที่ใชวิธีฉีดหรือพน

spread แผ,  ถาง,  สวนกวาง,  ชวงกวาง,  ระยะ,  กวาง,  ขยาย

spring น้ําพุโดยธรรมชาติ,  ฤดูใบไมผลิ,  โลหะที่ทําใหเดงได,  ดีด, เดง,  ความยืดหยุน

spring-beam คานมีเสารับตรงกลาง

springtide เวลาน้ําเกิด

spring toggles ขอตอทอโลหะ หรือขอตอรูปขอศอกที่ยืดหยุนตัวได  เพ่ือรับน้ําหนัก

spring washer วงแหวนสปริง  สําหรับอัดกันสลักคลายเกลียว

spuddle ขุดดิน,  คุยดิน

spun yarn ฝอยปานที่ใชผสมกับน้ําปูน  เพ่ือแวกอุดรอยตอของปลายทอซีเมนต หรือกระเบื้อง

squall ลมพายุ  หรือทั้พัดมาเปนพัก ๆ 

square สี่เหลี่ยม,  พ้ืนที่  หรือเนื้อที่สามเหลี่ยม,  สี่แยกของถนน,

ที่ ๆ ถนนตัดผานกันจะมีกี่แยกก็ตาม,  ตึกอาคารที่มีถนนผานสี่ดาน,  

ไมฉาก,  ตาราง (วา,ฟุต,เมตร), คาของกําลังสอง

square-built แบน,  กวาง

square file ตะไบสี่เหลี่ยม

square foot ตารางฟุต

square groove รองรูปสี่เหลี่ยม,  ชองเปนรูป

square-inch ตารางนิ้ว

squareness รูปลักษณะสี่เหลี่ยม

square prism รูปลักษณะแทงลูกบาศกยาว

square root รากแหงกําลังสองของเลข

squre with iron stock ไมฉากที่ทําดวยเหล็กเฉพาะดาม

stack-funnel ปลอกปลองไฟ  ทื่ทําเปนรูปสี่เหลี่ยม

staff เสา,  เสาธง,  ไมที่ใชเปนระดับในรังวัดหรือสองกลอง

stage ราน,  แทน,  หรือ ยกพ้ืนหรือนั่งราน  ซึ่งใชสําหรับงานกอสราง,  โปะ,  ทาเรือ

staging ไมและวัตถุ  ที่ใชประกอบเปนนั่งรานงานกอสราง

satined glass กระจกสีที่หนาตางโบสถ

stainless steel เหล็กที่ไมเปนสนิม

stainroof ไมดาง, (สี), ไมตก,  ไมซีด

stair ขั้นบันได,  ลูกนอนบันได
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stairs บันได

staircase, stair-case บันไดทอดหนึ่ง,  บันไดชวงหนึ่ง

stairs landing แทนพักบันได

stairs rail ราวบันได

stair-rod โลหะสําหรับรอย  หรือขึงพรมที่ปูขั้นบันได

stair riser ลูกตั้งของขั้นบันได

stair stringer แมบันได,  ไมขนาบคูลูกบันไดที่บากเปนขั้น ๆ เพ่ือรับลูกนอนบันได

stairs tread ลูกบันได,  ขั้นบันได

stairwell lining แนวขนาบชองบันได,  ไมตีขนาบชองบันได

stairs without risers บันไดชนิดที่ไมมีลูกตั้ง

stairs with winders บันไดเวียน,  บันไดวกวน

stake หมุด,  หลัก,  ร้ังวัด,  แทนเหล็กขึ้นรูปโลหะของชางโลหะ

stalactite หินยอยตอนบนของเพดานถาที่ยอยลงมาลาง

stalagmite หินงอกภายในถ้ํา  ที่งองขึ้นขางบน

stalk ปลองไฟสูง  อยางปลองไฟในโรงสี

stanchion เสาน้ํา,  เสาตอหมอ

standard pyromertric cone ทุนวัดอุณภูมิมาตรฐาน ที่ใชวัดความรอนประจําเตากระเบื้องเคลือบ

staple หวงสายยูประตู,  หวง,  ตองติดหวง

staple fibre เสนไหมเทียมทําจากวัตถุหลอมเหลว  แลวอัดออกมาเปนเสน อยงเสนปลาสติก

statistics สถิติ,  วิชาสถิติ,  ตัวเลข

steam-engine เคร่ืองจักรไอน้ํา

steaming การอบหรือนึ่ง (แผนไมหรือกระดาน)

steam-roller รถบดถนน  ที่ใชเคร่ืองจักรไอน้ํา  อยางสมัยกอน 

(ปจจุบันนิยมใชเคร่ืองดีเซลเรียกวา  Diesel roller)

steel เหล็กเหนียว, เหล็กกลา, เหล็กชุบ 

steel binding wire ลวดผูกเหล็ก (ใชสําหรับผูกเหล็กคอนกรีต)

steel blade ใบเลื่อย

steel cartel สัญญาที่บริษัททําเหล็กตาง ๆ ตกลงกันในเรื่องราคาและสินคาเหล็ก  

เพ่ือไมใหแยงกันจําหนาย

steel folding rule เหล็กฟุต  ที่ใชพับเปนทอน ๆ เก็บได

steel measuring tape เทปเหล็กที่ใชวัดระยะทางยาว ทําใหมวนเก็บได

steel purlin แปเหล็ก,  แปลานที่ทําดวยเหล็ก  สําหรับรองรับวัตถุมุงหลังคา  

มักใชกับอาคารโครงเหล็กหรือคอนกรีต
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steel square ฉากเหล็ก,  บรรทัดเหล็ก

steel suspension rod เหล็กเสนยึดลูกนอน  หรือขั้นบันไดของบันไดแบบแขวนลอย

steel structure โครงเหล็ก

steel wire brush แปรงลวด

steel wire rope ลวดคว่ันเกลียวหลาย ๆ เสน อยางเชือกมะนิลา  ใชชักรอกของหนัก

step กาว,  วัด,  เหยียบ,  ธรณีประตู,  เชิงขั้นบันได

step ladder บันไดชนิดตั้งหรือพาด

step-up transformer เคร่ืองเพ่ิมไฟ

steward ผูจัดการผลประโยชนในเรื่องบานและที่ดิน

stiff bristled brush แปลงขนแข็ง

stiffening เคร่ืองที่ทําใหแข็ง  เชน  ไมดาม

stock ตอไม,  วัตถุดิบ,  ราก,  ฐาน,  ดามจับเครื่องมือ

stockade ร้ัวไมซุง,  พะเนียด,  ลอมร้ัว

stocks ไมที่ใชค้ําเรือ  เวลาตอเรือ

stone หิน,  เสาหิน,  กอนหินกอนกรวด,  กอนอิฐ,  หนวยวัดน้ําหนักของอังกฤษ เทากับ 19 ปอนด,

ดาดหิน, โรยหิน

stone age ยุคหิน (สมัยที่มนุษยใชหินเปนเครื่องมือ)

stone-flint หินแข็ง

stone-mason ชงกอหิน

stone-picht น้ํามันดินชนิดขนหนา

stone-walling การกอกําแพงดวยหิน

stool มานั่งคนเดียว แปนนั่งหนาโตะเครื่องแปง, ตอไม, ขอนไม, มานั่งถายอุจจาระ

stop-cock หัวกอกไขปดเปดน้ํา

store-house โรงเก็บของ,  โกดัง

store-room หองเก็บของ

storey, story ชั้นของตึก 

storm พัดแรง,  พายุจัด

storm-cloud เมฆฝน,  เมฆพายุ

straight edge ไมบรรทัดวัดเสนตรงหรือวัดความเรียบของพ้ืน

straight flight ระยะหรือชวงบันไดตรง

straight flight stairs บันไดซึ่งมีระยะหรือชวงขึ้นตรงไปทอดเดียวถึง

straightline ซึ่งเปนเสนตรง

strain insulator ตุมแกว หรือเคลือบ ที่ใชขึงสายไฟ
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straticgraphy วิชาธรณีวิทยา  ที่วาดวยลําดับของชั้นหิน

stream ลําธาร,  กระแสน้ํา,  ทางน้ําไหล

stream-tin แรดีบุกหรือทองคํา  ที่ปนอยูกับดินทราย

street ถนนที่บานและอาคารที่ปลูกอยู,  ถนนในเมือง

stretch แนว,  ขึง,  ดึง,  เหยียด,  ขยาย,  ตอ,  เสริม

stretcher อิฐที่กอเรียงตามยาว,  เครื่องยึด

string-borad ไมขนาบสองขางบันได,  แมบันได

stringrs แมบันสองขางที่ขนาบขั้นบันได

strong room หองที่ทําแข็งแรงแนนหนาเพ่ือเก็บของมีคา

structure โครง (ตึกหรืออาคารเรียน), แผน,  รูป,  สิ่งที่กอสรางขึ้น,  ตึก,  โรงเรียน

structural เกี่ยวกับการกอสราง,  เกี่ยวกับรูปรางลักษณะ, (เหล็ก) ที่ใชสําหรับกอสราง

structural engineering วิศวกรรมโยธา  ที่เกี่ยวกับการออกแบบกอสราง

structural steel เหล็กที่ใชในการกอสราง เชน เหล็กสรางโครงเสริมคอนกรีต

strut ไมหรือเหล็กทาวแขน  ไมค้ํา,  ค้ํายัน, (ไมชวยค้ําสวนกลางของจันทันจริง  

ใหมีกําลังมากขึ้นติดอยูที่ชื่อตรงดั้งค้ําของจันทัน)

stub ตอไม,  ถอน, (ตอ), ปราบ (ที่ดิน)  ใหหมดตอ

stucco ซีเมนตผสปูนขาว สําหรับใชพอกผนังและตกแตงภายใน,  พอกดวยปูนชนิดนี้,

ทําใหผนังขรุขระดวยปูนชนิดนี้

stud เคราตีฝา,  ตาปูหัวใหญ  สําหรับตอกตะปูหรือสังกะสี

stud-bolt สลักเกลียวไมมีหัว

studio หองทํางานชางเขียน  ชางภาพ  หองถายภาพ,  โรงภาพยนต,  หองเสริมวิทยุกระจายเสียง

stump ตอไม

sturdy แข็งแรง,  มั่นคง,  ทนทาน,  แกรง

stylogtaph เหล็กสําหรับเขียนกระดาษไขโรเนียว

subcontractor ผูรับเหมาชวยงาน

subdivision ขอปลีกยอยการแบงสวนยอยออกไป

subjacent ตอลงไปขางลางเบื้องใต

sub-let ใหเชาชวง

submarine cable สายเคเบิลที่อยูใตน้ํา

sub-runway ทางเล็กที่แยกออกไปจากทางขึ้นลงของเครื่องบิน,  ทางซอยของรันเวย

subsoil ดินที่อยูลึกขางใต

sub-soil drainage การระบายน้ําใตดินลดลง

substandard ต่ํากวาระดับธรรมดา
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suburban home บานเรือน  ที่อยูรอบนอกเมือง,  บานที่อยูสวนภูมิภาค

subway อุโมงคใตดิน,  รถไฟใตดิน

suction-dredge เรือขุดลอกชนิดมีสูบดูดไมใชตัก

suction-pipe ทอสําหรับดุดน้ํา หรืออากาศ

Suez Canal คลองสุเอส

sulphate of copper จุณสี

sulphuric acid กรดกํามะถัน

sump บอหรือหลุม  สําหรับเทขยะกากแร,  กนปลอง,  บอแร

sun-parlour หองกระจก

sunshine recorder เคร่ืองวัดหรือบันทึกความกลาของแสงแดด

sun-spot จุดในดวงอาทิตยที่ทําใหเกิดอากาศวิปริตเปนคร้ังคราว

superfcial เปนลักษณะเนื้อที่สีเหลี่ยม,  เปนตาราง

super-highway ทางหลวงพิเศษ หรือถนนพอเศษ สําหรับใหรถยนตว่ิงไดเร็ว

superimpose ทา (สีหรือปูน) ทับ, เขียนทับ, ทาทับ

superstructure สิ่งปลูกสรางที่อยูสวนบน เชน เสาหรือหลังคา,  เครื่องบน,  สิ่งตอเติม

supporting batten ไมระแนงมุงหลังคา,  ไมเครา  สําหรับรอง  หรือหนุน,  ไมค้ํา

surface พ้ืน , ผิว , พ้ืนดิน , ดาน , หนา , หนาของลูกบาศกหรือสิ่งใด ๆ , ฉาบ (ดวยปูน)

surface colour สีที่ทาทับผิวไมใชในเนื้อ

surface spring น้ําพุ ที่ชั้นตั้งของพ้ืนดิน

surface-tension ความดึงดูด ที่ทําใหของเหลวกลายเปนเย่ือบางจับรอบวัตถุ

survey สํารวจ , รังวัด , ทําแผนที่ , แผนที่

survey computation การคํานวณรังวัด

surveying วิชาสํารวจ , วิชารังวัด , วิชาทําแผนที่

surveyor พนักงานรังวัด พนักงานสํารวจ พนักงานทําแผนที่ พนักงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบ 

มาตราชั่ง ตวงวัด นายตรวจ (ทาเรือ)

suspended open tread stairs บันไดแขวนลอย แบบที่ไมมีลูกตั้ง และเสายึดขั้นบันได 

แตไมมีเหล็กเสนยึดแทนลูกกรง และลูกตั้ง

suspension-bridge สะพานที่ร้ังไวดวยสายลวดขางบน

swamp หนอง , บึง , ตม , ปลัก , ทวม

swan base หัวขั้วหลอดไฟฟา ชนิดมีเขี้ยวสองขาง อยางธรรมดา

swan-neck ทอคอหาน , คอหานบันได (อยูตอนราวบันไดหักมุม)

sward สนาม , ทุงหญา

swing-boat เกาอ้ีชิงชาอยางตั้งกับพ้ืน
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swing-bridge สะพานหัน

swing-door ประตูที่เปดปด โดยสปริงบังคับอยางประตูบังตา

swirl น้ําหรืออากาศทที่หมุนวน พรายน้ํา , วน , หมุน

switch สวิตชปดเปดไฟฟา , เคร่ืองเปลี่ยหัวตอรางหลีกของรถไฟ

switch-board แผงรวมติดตั้งสวิตซไฟฟา

symmetry สวนสัด,  สวนที่มีเหลี่ยม และดานตรงกัน
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T. (ที) (ขอตอ ทอ ไมฉาก) รูปตัว T

tab เศษกระดาน, ปาย

tabernacle ตะเกียบคู สําหรับตั้งฉาก, ศาลเจาประรําเล็กๆ 

table โตะหรือมา ที่ใชสําหรับงานชาง, โตะตั้งอาหาร, ตารางมาตราชั่งตวงวัด, ตารางเวลารถไฟ,

แผนดิน หรือแผนไมสําหรับจารึก, หลังคาแบน

table-land ที่ราบสูง เชน ภาคอีสาน

tabular, tabulary แบน, ราบเปนรูปตาราง, ทําใหราบ, ทําใหเปนรูปตาราง

tachometer เคร่ืองวัดรอบ หรือความเร็วของการหมุน (ของเครื่องจักรเคร่ืองยนต)

tachymeter เคร่ืองวัดระยะ

tack ตาปูเข็ม, ตรึงดวยตาปูเข็ม

tackle เคร่ืองขัน, กวาน, เคร่ืองตอกตะขอที่ใชในการยกของหนัก

tail-board กระดานปดเปดทายรถบรรทุก

tailing ปลายไมที่ฝงอยูในผนัง

tail of a gale ทางพายุ, เวลาที่จวนจะหมดพายุ

Taj Mohal สุสานหินออนทัชมาฮาล ที่เมืองอัตรา ในอินเดีย สรางขึ้นศตวรรษที่ 17

tallboy ตูบรรจุเสื้อผาชนิดแขวน

tamp ตอกหรือกระทุง (อิฐทรายบนถนน)

tan สีน้ําตาล  dark tan  สีน้ําตาลแก

tangent เสนสัมผัสวงกลม, วิชาคํานวณมุมและดานของสามเหลี่ยม หมายถึงดานตรงขามมุมนอย 

หารดวยดานประชิมมุมนอย

tank ถังบรรจุน้ํา หรือน้ํามันขนาดใหญ, บอขังน้ํา

tankage ขนาดจุของถัง, ที่สําหรับเก็บน้ํา หรือน้ํามัน

tantalum ธาตุแทชนิดหนึ่ง เปนโลหะสวนมากใชทําไสหลอดไฟฟา

tap เคร่ืองทําเกลียวตัวเมีย หรือเกลียวใน, กอกสําหรับไขน้ํา, ทําเกลียว, เจาะ (ถัง), เคาะ, กระทุง

tap and die เคร่ืองทําเกลียวตัวเมียและตัวผู หรือสลักเกลียวพรอมนอต

tap bolt สลักเกลียวปลอยที่ไมมีนอตรับ และฝงลงไปในเนื้อไม หรือโลหะ

tap drill สวานเจาะเกลียว

tape ผายางพันสายไฟ, ผูกหรือพันดวยผาเทป, เครื่องวัดระยะทางยาว

tape-line เคร่ืองวัดระยะทางยาว ที่ทําดวยผาหรือเหล็กมวนเก็บได

tape-measure เคร่ืองวัดระยะ (ความหมายอยางเดียวกับ tape-lone)

tap water น้ํากอก น้ําประปา

tap wrench กุญแจขันหรือไขทอน้ํา, คีมจับทอ

tar น้ํามันดิน, ลาดยาง (ถนน) ทาน้ํามันดิน

tar-macadam หินเคลา ผสมกับน้ํามันยางหรืออัสฟสท สําหรับใชโรยถนน

tarpaper กระดาษเคลือบน้ํามันยาง หรือยางสําหรับใชปดรองวัตถุที่มุงหลังคาบานในเมืองหนาว
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tarpaulin ผาใบชุบน้ํามัน หรืออาบขี้ผ้ึง ใชทําผาคลุมกันฝน

tawny สีน้ําตาลปนเหลือง

teak ไมสัก

teak-board กระดานไมสัก, แผนกระดานไมสัก

tea-table โตะน้ําชา

techical, technically เฉพาะวิชา, เกี่ยวกับวิชาชางหรือวิชาพิเศษ เชน การพิมพ การถายรูป, การวิทยุ ฯลฯ

techical college โรงเรียน หรือวิทยาลัยสอนวิชาชีพ

technical term คําเฉพาะวิชา

tee-square ไมฉากรูปตัว T  (ความหมายอยางเดียวกับ T-square)

telegraph pole เสาโทรเลข

telephon booth ตูโทรศัพท

telephone pole เสาโทรศัพท เสาขึงสายโทรศัพท

telescope กลองสองทางไกล

temperature อุณหภูมิ, ระดับความรอน, ความหนาว

tempest พายุ

template ไมหรือแผนโลหะสําหรับรับน้ําหนักในผนังหรือใตรอด, 

แผนไมหรือแผนโลหะที่ทําเปนแบบ สําหรับทาบเพื่อเจาะและตัดวัตถุ

temple วิหารหรือโบสถ วัด อาราม

temporalty ศาสนสมบัติ

tenant ผูเชา, เชา (ที่ดินหรือบาน)

tenement ที่ดิน, อาคารบานเรือน, โรงเรือน

tenement-house ตึกที่แบงออกเปนตอนๆ หรือหองๆ ใหเชา

tender ใบประมูล, ใบเสนอราคา, ย่ืนประมูล, เสนอสง, มอบ

tendril ตนไมเลื้อย, เถาไมเลื้อย

tenon เดือยหรือปลายไมที่บากเปนปากฉลามสําหรับสวมหรือประกบ

tenpenny ขนาดหรือน้ําหนักของตาปูขนาดหนึ่ง ซึ่งถือน้ําหนักเทากับ 10 ออนซ

tensile force แรงดึง กําลังดึง

tensile pile เสาเข็มอัดแรง

tensile strength กําลังตานทานการดึงแรงขัดขวางการดึง

tension แรงดึง, แรงเครียดของกําลังดึง

tent เต็นท  กระโจมผาใบที่ตั้งกลางแจง, ปกเตนท

tenterhook ตะขอสําหรับขึงผาใบ

teredo เพรียงกินไม

term จํานวนในคณิตศาสตร, จํานวนในพีชคณิตที่ไมมีเคร่ืองหมาย บวก, ลบ, คูณ, หาร, 

แสดงเงื่อนไขกําหนด, ขอสัญญา, เวลาที่กําหนดการจัดทําหรือกอสราง
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terminal ขั้วปลายสายไฟฟาสําหรับตอหรือเสียบ

termite ปลวก

termite attack การกําจัดหรือทําลายปลวกที่ชอบกินไม

terneplate แผนเหล็กบางๆ ที่ทาดวยตะกั่ว, เหล็กวิลาสชนิดเลว, สังกะสีชนิดเลว

terra พ้ืนดิน พ้ืนโลก แผนดิน

terra blue ดินสีเขียว

terrace ระเบียง, ชั้น, ทางเดินบนเฉลียงหนาหอง ที่ราบบนชั้นลดหลั่นกันมา, 

หาดทรายที่อยูสูงกวาระดับน้ํา, ถนน

terraced เปนชั้นลดหลั่นมา, เปนระเบียง

terracotta อิฐหรือดินเผาสีแดงใชในการกอสรางหรือทํารูปปน, สีอิฐ, อิฐเผาสีแดง

terrafirma พ้ืนดินแข็ง, พ้ืนดินแนน

terraflex flooring แผนปูพ้ืนซึ่งทําดวยปลาสติคหรือยางผสมใยแกว

terraflex tile กระเบื้องปูพ้ืนซึ่งทําดวยยางหรือปลาสติค

terrain ภูมิประเทศ

terra laminia ดินสีแดงใชในการทําสีหรืออิฐ

terrasiena ดินสีน้ําตาลหรือเหลืองใสใชในการทําสี

terrstrial magnetism กําลังดึงดูดแมเหล็กของโลก

terre-verte ดินเขียว ซึ่งใชทําสี

territorially เกี่ยวกับดินแดน, ในทางขยายดินแดน

territorial waters นานน้ําของประเทศ

teritory เขต, อาณาเขต, ดินแดน

test เคร่ืองทดสอบ, เครื่องทดลอง, พิสูจน

testing machine เคร่ืองทดสอบหรือทดลองวัตถุตางๆ ดวยเครื่องจักร

test plece ชิ้นวัสดุทดลองสําหรับใชในการตรวจเพื่อทดลองครั้งแรก

test tube หลอดแกวที่ใชในการทดลองเคมี

tether เชือก, โซ, ลาม, ผูก, โยง

tetrachotomous มีแฉกๆ หรือแยกออกเปนสี่สวน

tetrahedron รูปที่มี 4 ดาน และ 4 มุมเทากัน รูปทรง 4 หนา หรือรูปกรวยสี่เหลี่ยม, 

รูปสามเหลี่ยม 4 หนา (ตามหลักวิชาเรขาคณิต)

thallium ธาตุแทชนิดหนึ่งเปนโลหะสีขาวใชทําแกวหรือผสมกับโลหะอ่ืน

thatch หลังคาจาก, หลังคาแฝก, มุงหลังคาหรือบานดวยจากหรือแฝก

theatre theatre โรงภาพยนตร โรงละคร โรงมหรสพ หองประชุม หอประชุม หองแสดง ปาฐกถา ขอบเขต วงสนาม

theodolite กลองที่ใชในการรังวัดหรือสํารวจทําแผนที่ ใชวัดมุมและระดับโดยละเอียด

theorem บทพิสูจน, หลักหรือสูตรหรือกฎในวิชาพีชคณิต

theory ขอสมมติ, ทฤษฎี, หลัก, กฎ, หลักความรูในวิชา
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Theory of Evolution ทฤษฎีแหงการวิวัฒน (ของ ดาวิน)

Theory of Relativity ทฤษฎีแหงความสัมพันธ (ของไอนสไตน)

thermal equater เสนบนแผนที่ที่แสดงเขตหรือตําบลที่รอนที่สุด ซึ่งอยูใกลกับเสนศูนยสูตรของโลก

thermal spring บอน้ํารอน, บอน้ําพุน้ํารอน

thermal unit หนวยวัดปริมาณความรอนหรืออุณหภูมิ

thermite อลูมิเนียมผสมกับออกไซตของเหล็กใชเพ่ือกอความรอนสูงในการเชื่อมโลหะ

thermometer ปรอทวัดอุณหภูมิหรือความรอน

thermostatic ซึ่งมีการบังคับความรอน

thermoplastic tile กระเบื้องยางทนความรอน

thoroughfare ถนนหลวง ทางสัญจร

thorough-lighted ที่มีแสงสวางผานเขาไดทั้งสองขาง, ที่ๆ มีหนาตางสองบานตรงกัน

thradbare สึกจนกรอน, เกาแก

three-coat เปนสามชั้น

three-corner ridge tile กระเบื้องครอบหลังคาสามมุด มีดวยกันสองแบบ คือ แบบ T (T-ype) และแบบตัว Y (Y-type)

three-dimensional มีสามมิติ, มีลักษณะกวางยาวและหนา

three-quarters สามในสี่

three-square file ตะไบสามเหลี่ยม

three-wire system วิธีตอสายไฟฟากระแสตรงแบบสามสาย

thrwshole ธรณีประตู

threshole plate แผนธรณีประตูสําหรับทํารูกลอน

Throne-Hall พระที่นั่งอนันตสมาคม

thrust กําลังผลัก, กําลังดัน, อัด, ดัน, ผลัก, ดุน

thumb-latch กุญแจกลอน ชนิดกดปุมดวยหัวแมมือ

thumb-nail map แผนที่เล็กๆ เขียนหยาบๆ 

thumb-nail sketch ภาพที่รางขึ้นอยางคราวๆ 

thum-nut นอตที่มีปกหรือรองสําหรับใชมือปด

thunder ฟารอง, ดังสนั่น

thunderbolt สายฟา

thunderclap ฟาลั่น

thunder-storm พายุมีฟาคะนอง

tide เวลาของน้ําขึ้นน้ําลง, กระแสน้ํา, ฤดูกาล

tie ทอนโลหะ หรือทอนไมยาวที่ใชัยึดสวนตางๆ ของโรงเรียน, เหล็กยึดรางรถไฟ 

tie เชือกหรือโซสําหรับผูกมัด, ผูก, โยง

tie bar เหล็กหัวตอรางรถไฟ, เหล็กดามทอ

tie beam ขื่อ (ไมยึดโครงจั่วสวนลาง หรือปกสองขางของจั่วใหเปนรูปสามเหลี่ยม 
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เพ่ือกันไมใหเสาเอนหากัน) 

 ขื่อดัด (ไมยึดปลายทั้งสองขางของจันทันใหญและวางอยูบน ซึ่งมีอยูในโครงจั่วเทานั้น

til rod เหล็กดาม, เหล็กยึดบันไดหรือลูกนอนซึ่งใชแทนลูกตั้งของบันไดลอย

tier ชั้นหรือหลั่น ชั้นที่ลดหลั่นกันลงมาทําเปนชั้น เปนหลั่น 

เชน : three-tier roofing  หลังคาสามชั้น ที่ทําลดหลั่นกันลงมา  seven-tier umbrella  ฉัตรเจ็ดชั้น

tight อัด, แนน, ทําให (อากาศ) ร่ัวเขาไมได

tile กระเบื้อง, กระเบื้องปูหลังคา, ปูพ้ืน, ปูกระเบื้องพ้ืน หรือหลังคา  cement tile   กระเบื้องซีเมนต

ceramic tile  กระเบื้องเคลือบ  clay tile  กระเบื้องดินเผา  concrete tile  กระเบื้องซีเมนตคอนกรีต  

vinyl tile  กระเบื้องยาง (ปูพ้ืน)

tile arth ดินเหนียว ที่ใชสําหรับปนทํากระเบื้องเคลือบ หรือดินเผา

tilestone หินบางเปนเกล็ด หรือหินทรายชนิดหนึ่ง, หินกระเบื้อง

tilt เอียง, กระดก

tilting piece สะพานหนู ไมรองรับกระเบื้องชายลาง ซึ่งอยูเหนือเชิงชาย)

timber ทอนไม, ซุง, ไมที่เลื่อยแลว หรือแปรรูปเพ่ือการสรางเรือน, ค้ําดวยไม

timber fencing ร้ัวลอมดวยไม ผนังไม

timber-forest ปาไม, ปาที่มีตนไมใหญๆ ใชประโยชนในการสรางบานได

timberland ปาไมใหญ

timber structure โครงไมที่ประกอบเปนรูปราง เชน บานหรือเรือน อาคารไม

timber tree ตนไมที่มีอายุ ใชปลูกบานหรือเรือนได

timberwork งานที่ทําดวยไม สิ่งปลูกสรางที่ทําดวยไม

time-card บัตรลงเวลา หรือจดเวลาทํางาน

time-limit กําหนดเวลา

time-work งานที่ไดคาจางเปนรายชั่วโมง

tin-alloy โลหะผสมดีบุก

tin-plate เหล็กวิลาส เคลือบดีบุก ที่เรียกกันวา สังกะสี

tinsmith ชางบัดกรี ชางทําเหล็กวิลาส หรือสังกะสี

tinston แรดีบุกชนิดเปนกอน

tin-tack ตาปูเคลือบดีบุก หรือสังกะสี

tint สีออนสําหรับแตม ระบายสี แตมสี

tip-over car รถบรรทุกแบบกระดกทายเทหิน หรือดินทรายได

tipper รถบรรทุกชนิดกระดกได

tiptop table โตะกลม ชนิดหกได

tip-up seat ที่นั่งกระดกได อยางในโรงภาพยนต

titanium ธาตุแทชนิดหนึ่ง เปนโลหะใชในการทําสี หรือการไฟฟา

title หนาโฉนด (ที่ดิน), กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิเปนเจาของในอสังหาริมทรัพย, สิทธิ
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title deed โฉนดแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

title-holder เจาของโฉนด, ผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนด

titration การทดลอง (วัตถุหรือน้ํายา) ในทางเคมี เพ่ือใหรูปริมาณของธารุ

toe เชิงกําแพงตอนลาง

toft ที่ดินที่ปลูกสรางบาน, เคหะสถาน

toggle-joint ขอตอเปนรูปขศอก, โลหะสองทอนที่ตอกันเปนรูงอคลอยขอศอก

toggle-switch สวิตซปดเปดไฟขึ้นลงอยางที่ใชกันตามบาน

toilet-room หองลางหนาทําความสะอาด

toilet-table โตะเครื่องแปง

toll-bridge สะพานเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการผาน

toll-gate ดานกั้นถนน เพ่ือเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมในการผาน

tommy กุญแจขัน หรือไขทอขนาดใหญ เหล็กขันกุญแจบอกซ

ton หนวยวัดน้ําหนัก และความจุตามเมตริคตัน เทากับ 1,000 กิโลกรัม

tone down ทําใหจางลง

tongue joint การเขาไม โดยวิธีบากลิ้นเขาประกบกัน

ton-mile หนวยวัดของที่บรรทุกโดยยานพาหนะ เทากับน้ําหนักหนึ่งตันตอระยะหนึ่งไมล

tool เคร่ืองมือชาง  hand tool เคร่ืองมือชาง ชนิดใชมือ เชน คอน สิ่ว คีม หรือกุญแจเลื่อน  

machine tool  เคร่ืองมือ ชนิดเครื่องจักร เชน เคร่ืองเลื่อย เครื่องกลึงหรือไส

tool-assortment จํานวนของเครื่องมือที่กอปรดวยตางๆ ชนิด

tool-box, tool-kit หีบใสเครื่องมือภาชนะบรรจุเคร่ืองมือ

tool engineer วิศวกรผูออกแบบเครื่องจักร เคร่ืองมือ

tool-house, tool rest รางกบ, ดามเครื่องมือ

tool-house, toos-room โรงเก็บเครื่องมือ

tool-pad ซอง ซึ่งทําเปนชองๆ สําหรับสอดเก็บเครื่องมือ

tool-post รางกบ, ดามเครื่องมือ

tool steel เหล็กดีเหนียว สําหรับใชทําเครื่องมือ

toona wood, toon wood ไมยมหอม (ใชสําหรับทําพ้ืน เพดาน ฝา และเครื่องเรือน), ไมสะเดาดง

tooth-plane กบฟนถี่ ใชสําหรับไสพ้ืนราบ

top-coat สีที่ทาเปนคร้ังสุดทาย

topdrain ทดน้ําในรองใหแหง

topgallant เสาตอนกลาง

top-rung ขั้นบันไดบนสุด, ขั้นบนสุดของบันได

topiary (ศิลปหรือวิธีการ) ตัดพุมไมใหมีรูปตางๆ

tornado ลมพายุ

torque แรงบิด, กําลังบิด
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torren กระแสน้ําที่ไหลเชี่ยว

torrid zone แถบที่มีอากาศรอน ขางเสนศูนยสูตรทั้งสองขาง

tortuous river แมน้ําคดเคี้ยว

tortuous road ถนนคดเคี้ยว วกเวียน

totem-ploe เสาที่สลักเปนรูปลวดลายตางๆ เชน เสาทําเปนรูปมังกรพันเสาแบบของจีน, หลักเถาไมเลื้อย

tower หอสูง

tower picers คีมปากนกแกว

town-hall ศาลากลางจังหวัด

town-planning การออกแบบแผนผังของบานเมือง

trabeation มณฑป, เคร่ืองประดับ หรือลวดลายบนยอดตึก

tracery ลวดลายที่ประดับ ที่อยูสวนบนของหนาตาง หรือเพดาน, ลวดลาย

tracing-paper กระดาษแกว, กระดาษใสบาง สําหรับลอกลวดลาย

track ทางเดิน, ทางในปา, ทางเกวียน, ทางรถไฟ (ลอ ทับรอยบนทาง, ลาก, ฉุด

track-layer คนงานวางรางรถไฟ

traction การลาก, กําลังดึง, กําลังฉุด

tractive force แรงดึง, กําลังดึง

tractor รถชนิดลอใหญที่ใชกําลังฉุดลากถอนตอ และโคนไมทําทาง  

caterpillor wheel tractor รถตีนตะขาบที่ใชกําลังฉุดลากถอนตอหรือโคนไมทําทาง

trade-wind ลมมรสุมที่พัดเขาหาเสนศูนยสูตรของโลก

trailer รถพวง รถกะบะบรรทุกของที่พวงตอกับรถบรรทุกหรือรถยนต, ไมเลื้อย

trammel วงเวียน, วงเวียนใหญเขียนรูปไข

tranect สะพานขามแมน้ําลําคลอง

transept ปกหรือมุขที่ย่ืนออกมาตามขวางของโบสถ

transformer หมอแปลงไฟฟา

translucent โปรงแสง, ไมทึบไมไส, ซึ่งแสงรอดไดคร่ึงเดียว

transmutation การเปลี่ยนรู, การแปลงราง, การแปลงเนื้อที่จากวงกลมเปนรูปสี่เหลี่ยม

transom ไมขวางกรอบประตูหรือหนาตาง, กรอบชองลม

transom-window หนาตางเล็กซึ่งอยูเหนือประตู หรือหนาตางอีกบานหนึ่ง มีไมขวางเปนธรณี หรือคานวาง

transparent colours สีชนิดโปรงใส ซึ่งมองเห็นสีพ้ืนได

transparent plastic roofing แผนปลาสติคโปรงใสใชทําแผนมุงหลังคาในสมัยนี้

transpiration การระเหยกลายเปนไอ, การรั่วไหล

transverse ตั้งอยูกันคนละขางหรือมุม ไขวทะแยง, ผานกัน, ขวาง

trapezium สี่เหลี่ยมดานไมเทากัน

trapezoid สี่เหลี่ยมคางหมูดานขนานกันสองดาน

trass หินดินทรายชนิดหนึ่งจากภูเขาไฟใชทําปูนหรือปูนซีเมนตชนิดหลอในน้ําได
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travelling-crane ปนจั่น หรือ เคร่ืองยกของหนักที่มีรางเลื่อนเขาเลื่อนออกได

traverse เสนขวาง, ไมขวาง, คานขวาง, เหล็กขวาง, ระยะขวางของการรังวัด. เสนรังวัดที่วัดไปตามขวาง, 

หองยาวขวางในคฤหาสน หรือ โบสถ

traverse beam คานวางระหวางเสาเรือน

traverse survey การวัดโดยวิธีหาความยาว และทิศของเสนหลายเสนตอกันโดยไมทําเปนมุมสามเหลี่ยม

traverse table ตารางหรือหลักสูตรขนาดของดานสามเหลี่ยมมุมฉาก สําหรับขนาดตางๆ ของดานทะแยง

tray ลิ้นชักโตะ หรือตู อางสําหรับลางรูปถาย

tread ลูกบันได พ้ืนหนาของบันไดตอนที่เหยียบยางหรือโลหะที่ปูสําหรับเหยียบบนบันได, เหยียบ, ยํ่า

tree ตนไมยืนตน, โครงหลังคา

tree clippers กรรไกรตัดตนไม

trellis เรือนตนไมที่มีไมระแนงขัดกันเปนรูปตาราง สําหรับปลูกไมเลื้อย, ตารางลวด

trellis-work ไมระแนงที่ขัดกันเปนตารางสําหรับปลูกไมเลื้อย

trench คู สนามเพลาะ, ขุดคู, ขุดสนามเพลาะ

trepan เคร่ืองเจาะดิน, เจาะ

trsetle ขาหย่ัง, แครสําหรับรองหนุนสิ่งใดใหสูงขึ้น

trestle-bridge สะพานเหล็กที่ใชเหล็กตอกันหลายชั้นเพ่ือขามเหวลึก

trestle-work เหล็กหรือไมตอกายกันหลายชั้นเพ่ือหนุนสะพาน

triangle ไมฉากรูปสามเหลี่ยม, รูปสามเหลี่ยม, สามขาสําหรับรองของหนัก

triangle drain ทอสามเหลี่ยม

triangle of force รูปสามเหลี่ยม, ซึ่งแสดงทิศทาง และขนาดของแรงตามหลักวิชาเมคคนิคส

triangular เปนรูปสามเหลี่ยม, เปนมุมสามมุม

triangulation การสํารวจหรือรังวัดโดยวิธีแบงเนื้อที่ออกเปนรูปสามเหลี่ยม, 

วิธีสรางรูปสามเหลี่ยมเพ่ือหาระยะหรือสวนสูง

trigonal สามเหลี่ยม, สามมุม

trigonometry วิชาคํานวณมุมและดานของสามเหลี่ยม ที่เรียกวา ตรีโกนมิติ

trimmer ตะไกรขลิบหรือแตงพุมไม

tripartite ซึ่งแบงออกเปนสามสวน

tripod สามขาหรือขาหยั่งตั้งกลอง, มา เกาอ้ี โตะที่มีสามขา

trolley รถบรรทุกหินชนิดที่หกเทหินไดใชว่ิงไปตามราง

tropic เสนขวาง ซึ่งอยูหางจากเสนศูนยสูตรของโลก 23 องศา 27 ลิปดา ซึ่งมีอยูดวยกันสองเสน 

คือ tropic of Cancer = เสนทางเหนือของเสนศูนยสูตร  

tropic of Capricon = เสนทางใตของเสนศูนยสูตร

trough รางน้ํา, อางน้ํายาวที่ทําดวยปูน ไม หรือหิน, แองน้ํา, แองของเสนโคงแสดงดินฟาอากาศ

trowel เกรียงโบกปูน, เกรียงถือปูนผนังหรือพ้ืน  plasstering trowel เกรียงรูปสี่เหลี่ยมทําดวยไม 

หรือเหล็กสําหรับใชปาด หรือแตงหนาของปูนฉาบผนังและพ้ืน
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truck รถบรรทุก (หินดินทรายหรือของ)

trullization การวางปูนกออิฐเปนชั้นๆ 

trunk ตอไม, ลําตนไม

trunk-canal ลําคลองสายใหญ

trunk-line ทางรถไฟสายใหญ

trunk-road ถนนสายใหญ

truss เสาที่ทําเปนโครงเหล็กขัดกันอยางเสาวิทยุหรือเสารับสายสะพานใชเปนเสารับหลังคา 

หรือเสาสะพาน, หนุนดวยเสา

trull-bridge สะพานที่ใชโครงเหล็กหนุน

trying plane กบบรรทัด, กบยาวไสพื้น

try square ไมฉากของชางไม

T. square ไมฉากรูปตัว T

tub ถังไม

tube หลอด, ทอ, ลํากลอง, อุโมงค, กระบอก

tube fitting ขอตอ ของอ สําหรับตอทอ

tubular bridge สะพานที่ตอกันเปนรูปทอเหล็กหรือรูปทอสี่เหลี่ยม

tumble-down จวนจะพังมิพังแหล

tung oil น้ํามันตังอ๊ิว หรือน้ํามันมะเยาที่ใชในการผสมสี

tung oil acid กรดน้ํามันตังอ๊ิว

tungsten ธาตุแทชนิดหนึ่งเปนสวนประกอบของแรวุลแฟรมใชทําไสหลอดไฟฟา หรือผสมเหล็ก

tungsten steel เหล็กทังสะเตน (เหล็กซึ่งผสมดวยแรวุลแฟรม)

tunnel อุโมงค, โพรงใตดิน, ถ้ําที่ขุดขึ้นเอง เชน ถ้ํารถไฟ หรือถ้ําเหมือง, ขุดอุโมงค, ขุดถ้ํา

tunnel development การขุดขยายอุโมงค

tunnelin in rock การขุดอุโมงคลอดใตเขา เชน ถ้ําอุโมงคของรถไฟ

tunnel lining ทออุโมงคใตดิน

turf สนามหญา, หญาที่ขุดแซะออกมาเปนแผงดินเพ่ือนําไปปลูกที่อ่ืน

turfing-spade พลั่วหรือเสียมที่ใชในการแซะแผงหญา

turn-bridge สะพาน

turnbuckle ขอตอสายลวดที่มีหัวเกลียวตอกันสําหรับเรงสายลวดใหตึง

turning-point หัวเลี้ยว, ทางแยก

turnstile ประตูเหล็ก ซึ่งใชวิธีหมุนมีชองสําหรับคนเขาไปไดทีละคน 

เชน ประตูตามทาขามฟาก เรือทาพระจันทร

turn-table รางวงเวียน สําหรับกลับหัวรถจักร รถไฟ
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turpentine น้ํามันสน (ที่ใชในการผสมสี)

twilight แสงเงินแสงทองในเวลาเชา, แสงผีตากผาออม ในเวลาใกลพลบ

twillight gray สีเทาออน

twist brace drill สวานเจาะรูขนาดเล็ก, บิดหลา

twist drill บิดหลา, สวาน (ความหมายเดียวกับ twist brace drill)

two-leg puller เคร่ืองถอดสลัก มีขาสองขา แบบสามขาถอดสลัก

two-pair ชั้นสาม หรือหมายถึงหองที่ตองขึ้นบันไดไปสองชั้น

two-sided สองดาน

typhoon ลมใตฝุน
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U-bolt สลักเกลียวโคงงอเปนรูปตัว U

ultimate load แรงประลัยที่ถือเปนเกณฑในการคํานาณออกแบบ

ultimate load desing โครงสรางเหล็กที่ใชกับงานคอนกรีต

ultramarine สีฟาเขม

umber ดินสีน้ําตาลไหม, สีน้ําตาลไหมหรือสีแดงเรื่อ ซึ่งเกิดจากดินสนิมเหล็กใชทําสีได, อําพัน

umber paint สีอําพัน

unbalance ทําใหเอียง, ทําใหไมเสมอกัน

unbolt ถอดสลัก, คลายเกลียวออก

underlay การหมุน, วางอยูขางใต

undermine ขุดโพรงขางใต

undersoil ดินที่อยูขางใตของผิวดิน

unfence ร้ือร้ัวออก

ungaze ถอดกระจกหนาตางออก

unguln รูปกระบอก หรือรูปทรงกรวยตัดเฉียง

unhealtby ซึ่งไมตองดวยสุขลักษณะ, ไมแข็งแรง ไมปลอดภัย

unpaved road ถนนที่ยังไมไดลาดยางหรือโรยหิน

unroof ร้ือหลังคาออก, ไมมีหลังคา

unscruw คลายเกลียวออก

upcast ปลองระบายอากาศเสียจากบอแร

uphill ขึ้นไปบนเขา

upholsterer ชางทําเบาะหรือเกาอ้ี, ชางตกแตงหอง

upholstery เคร่ืองผาหรือหนังที่ใชในการตกแตงหองหรือเครื่องเรือน เชน ผามาน ผานวมบุเกาอ้ี

upper cabinet ตูใบบนที่ตอแยกกับตูใบลาง แตอยูในชุดเดียวกัน

uppermost บนที่สุด, สูงที่สุด

upper storey ชั้นบน (ของอาคาร)

upright เสาตั้งตรง, ลูกกรง, ไม หรือเหล็ก หรือสิ่งใดๆ ที่ตั้งตรง   ventilator upright  ลูกกรงชองลม

upriver ทางบนของแมน้ํา

uproot ถอนราก

upstage ทางหลังของเวที

upstairs ชั้นบน 

upstream ทางบนของแมน้ํา, เหนือน้ํา

up-to date construction การกอสราง (อาคารบานเรือน) แบบทันสมัยในปจจุบัน

uranium ธาตุแทชนิดหนึ่งเปนโลหะสีขาวมีรัศมีอยางแรเรเดียม

urban districts ตําบลในเมือง ตําบลในพระนคร
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urban land ที่ดินในชานพระนคร

urinary หองถายปสสาวะสาธารณะ

utility room หองทํางาน (ในบริษัท)

utmost stretch แรงดึงเหยียด, เหยียดยาวออกไปเต็มที่

U. tube ทอโคงเปนรูปตัว U
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vacuum ที่วางเปลาไมมีอากาศ, สูญญากาศ

vagary ความเปลี่ยนแปลง (ของดินฟาอากาศ)

valency จํานวนปรมาณู ที่ธาตุแทชนิดหนึ่งๆ ประกอบกับธาตุไฮโดรเจนจํานวนหนึ่งปรมาณู

Valhalla ปราสาทที่ฝงศพหรือเก็บภาพของบุคคลสําคัญ

valley หุบเขา, หวางเขา, ที่ราบในหุบเขา, หวย, ลําธาร, รางชายคาสองดานที่มาตอกันเปนมุมฉาก

valley rafter ตะเฆราง (ไมโครงจั่วหลังคาที่มีหลังคาอีกอันหนึ่งมาเชื่อมกันตรงปลายหลังคาอีกอันหนึ่ง  

ทําใหเกิดเปนรูปมุมฉากตรงที่บรรจบกันและทําใหเกิดเปนรางขึ้น

vanadium ธาตุแทชนิดหนึ่งเปนโลหะใชเปนสวนผสมกับเหล็ก

vane กรวยที่ทําดวยโลหะ หรือไมติดตั้งอยูบนเสาหลังคา เพ่ือแสดงทิศทางของลม, ใบของจักรหรือพัด

vantaae ground ที่สูง เชน บนยอดตึกหรือเขาที่มองเห็นวิวขางลางไดกวาง

vaporizer เคร่ืองฉีดใหเปนไอ หรือละอองฝอยหรือควัน

varnish น้ํามันวานิชใชสําหรับชักเงา หรือเคลือบ, เคลือบดวยน้ํามัน, ทาน้ํามัน  oong oil varnish 

น้ํามันชักเงาที่ใชเวลาแหงชาประมาณ 6 ชั่วโมง  short oil warnish  

น้ํามันชักเงาที่ใชเวลาแหงเร็วประมาณ 2 ชั่วโมง

variability จํานวนที่เปลี่ยนแปลงไดไมคงที่, สิ่งที่เลื่อนหรือตั้งได

variegation สีตางๆ ที่ทาสลับกันเปนลาย

varigated fence ร้ัวไมสลับสี หรือลวดลาย

vaul หลังคาโคง, หองที่มีหลังคาโคง, ทางยาวในหองใตถุน

vaultage ซุมประตูหรือหนาตางเปนรูปโคง

vaulting การทําหลังคา หรือเพดานใหเปนรูปโคง

vault of heaven ทองฟาที่มองเห็นเปนสวนโคงครอบลงมา

vector เสนสมมติในวิชาคณิตศาสตรที่มีมุมและขนาดยาว แตไมมีตําแหนง

vein เสนลายในเนื้อไมหรือหิน

veneer ไมอัด, ไมบางๆ ที่คาดทับบนโตะ, เคลือบ

venetian blind มานเกล็ดหนาตางหรือประตู ซึ่งรูดหรือชักปดเปดได

venetian sheet กระเบื้องเกล็ด

vent-hole ชองระบายอากาศ, ชองปรับอากาศ

ventlation การระบายอากาศ

ventlilation brick อิฐที่ทําเปนลวดลายโปรงเพ่ือใชกอผนังทําชองลม

ventilator ชองลม

ventilator cement block ซีเมนตที่กอเปนรูปสี่เหลี่ยมคลายอิฐ แตทําใหลวดลายโปรงเพ่ือใหกอผนังทําชองลม

ventilator frame กรอบชองลม

ventilator upright ลูกกรงชองลม

Venturi meter เคร่ืองวัดกระแสน้ําที่ไหลไปตามทอ หรือสําหรับเอากําลังดูดจากทอที่มีน้ําไหล 

ซึ่งคิดประดิษฐโดย Venturi นักประดิษฐชาวอิตาเลียน
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Venturi tube ทอซึ่งรับกําลังดูดจากน้ําที่ไหล ซึ่งประดิษฐโดย Venturi

vearnda ระเบียบเรือน, เฉลียงมุข

verdancy สีเขียว, สีเขียวสด, เขียวชอุม

verdigris สนิมเขียวของทองแดง, สีเขียว

vermillion สีแดงเขม

vernier ไมบรรทัดที่ใชสําหรับวัดระยะโดยละเอียด มีเสนทะแยงมุมใหเหลื่อมกัน

vertex จุดที่เสนรวมกัน, ยอดสูง

vertical angle มุมตั้งที่วัดจากพ้ืนราบขึ้นไปสูง หรือลงไปใตดิน

vertical frame กรอบดานตั้งตรง, วงกบดานยาวหรือตั้ง

vertical line เสนตั้งตรง, เสนตรง, เสนนอน

verticle บานพับประตูหรือหนาตาง

vestibule ซุมประตู, หองกลางติดกับหองรับแขก, ชองทางเดินผานหนาหองตางๆ

V. groove รองรูปตัว V

via-architecture วิชาการกอสรางถนนหนทางสะพานและคลอง

veaduct สะพานยาว, ทอยาวที่ฝงตามถนน

villa, vise ปากกาแทนสําหรับหนีบจับวัตถุ

villa บานพักเล็กๆ นอกชานเมือง

village หมูบาน, ละแวกบาน

vinatico ไมมะฮอกกานีของเมืองแมดริค

Vinci, Da สถาปนิกชาวอิตาเลียน ผูเปนทั้งชางเขียน และชางแกะสลัก และเปนผูเขียนภาพโมนา-ลิซา 

(Mona Lisa) ซึ่งเปนภาพที่มีชื่อเสียงทั่วโลก (ค.ศ. 1452-1519)

vinyl latex paint สีทาผนังที่ผสมดวยกาว หรือยาง และน้ํา

vinyl latex wall finish สีทาผนังที่ผสมดวยกาว หรือยางและน้ํา (ความหมายอยางเดียวกับ vinyl latex paint)

vinyle tile กระเบื้องยางปูพ้ืน

violet สีมวง

virginium ธาตุแทชนิดหนึ่งเปนโลหะ คลายโปแตสเซี่ยม

Vishnu พระวิษณุ

volcanic rocks หินซึ่งเกิดจากภูเขาไฟ

volcano ภูเขาไฟ

volume ขนาด, จํานวน ปริมาตร

volumettric เกี่ยวกับปริมาตร หรือความจุ

volumetic meassure มาตราตวงวัด

volume-table ตารางคิดหนาไม

volure ยอดเสาหินทําเปนวงกบรับเพดาน

volute spring ขดลวดสปริงที่ทําเปนรูปแบบกนหอย
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vortex น้ําวน, ลมหมุนวน, สิ่งใดที่หมุนวนแลวดูด เชน น้ําตอนปะทะกับเสาสะพานกลางแมน้ํา

vulcanic, volcanic มีลักษณะอยางภูเขาไฟ, เกี่ยวกับการหลอมโลหะ

vulcanite ยางชนิดแหงทําโดยอบกับกํามะถันใชทําฉนวนไฟฟา

vulcanized fibre แผนไฟเบอรสําหรับทําฉนวนไฟฟาหรืออัดเครื่องจักร

vulgar fraction เศษสวนธรรมดา
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wages fond จํานวนเงินที่จะตองจายเปนคาจางรายวันหรือรายสัปดาห

wagon-ceiling เพดานโคงอยางเพดานในเกงรถ

wagon-roofed มีหลังคาโคงอยางหลังคาสถานีรถไฟหัวลําโพง

wainscot ไมประกบผนัง, สวนของผนังตอนลางที่ประกบดวยไม, ไมกระกบตีฝา

waist-high สูงแคสะเอว

walking-crane ปนจั่นที่เลื่อนได

wallaba ไมจําพวกเนื้อมันเลี่ยนสีน้ําตาลใชทําแผนมุงหลังคาสมัยกอนของบานในเมืองหนาว

wall ผนัง, กําแพง, ขางฝา, เขื่อน, ตีฝากั้น, กั้นฝาทําผนัง, กั้นกําแพง

wall bering ฐานรางของกําแพง

wall borer เคร่ืองเจาะรูผนังหรือกําแพงที่กอดวยอิฐหรือปูน

wall-cabinet ตูชนิดตั้งติดกับผนัง, ชั้นหรือตูที่ตีติดกับผนัง โดยใชผนังหรือฝาเปนฝาหลังตู

wall clading การตกแตงผนัง

wall-cress ไมเล็กชนิดหนึ่ง มักขึ้นตามซอกหินหรือกําแพง

wall-in ลอมรอบ, กั้น

walling เคร่ืองกอกําแพงหรือฝา เชน อิฐ ปูน ไม หรือกระดาษ

wallmoss สาหรายหรือตะไครน้ําที่ขึ้นเกาะจับอยูตามกําแพงหรือซอกหิน

wall-mounted furniture เคร่ืองเรือนที่ตอติดกับผนัง เชน ตู หรือหิ้ง

wall-mounted shelf ชั้น หรือ หิ้งที่ติดตอกับผนัง

wallow ปลักควาย, บอโคลน, บอเลน

wall panel แผนกระดานทําฝา หรือผนัง

wall paper กระดาษที่มีลวดลายสําหรับปดฝาผนัง

wall plate อะเส, อะเสที่วางบนฝาสําหรับรับขื่อ

wall skeleton เคราฝา, ไมเคราสําหรับตีฝา

wall spring น้ําที่พุขึ้นจากชั้นของหิน

wall surface ปูนหรือสีที่ฉาบทางผิวพ้ืนของผนัง

wall switch สวิทชปดเปดผนังหรือฝาหอง

walnut-brown สีน้ําตาลคอนไปทางแสด

wardrobe ตูเสื้อผา

warehouse โรงกุดังเก็บของ, โรงเก็บสินคาทาเรือ

warren ถนนวกเวียน, ที่ยัดเยียดแออัด

wash ปูนสําหรับฉาบผิว, ฉาบ, ทา, ปาย, ลาง, ทําใหละลาย, ดินทราย, ทําใหเปยก

wash-board ถนนที่ถูกฝนชะจนเปนลูกคลื่นเล็กๆ , กระดานกันน้ําฝนสาด, กระดานซักผาทําเปนลูกระนาด, 

กระดานตีฝากันมิใหน้ําเปอนฝาเวลาลางพ้ืน

washed out สีตก, จาง

washer ประเก็นหรือวงแหวนสําหรับอัดรองสลักเกลียว
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washing leather หนังออนๆ สําหรับใชขัดถู

washing soda โซเดียมคาบอเนท, โซดาซักผา

wash-room หองลางหนา

wash-stand มาตั้งอางลางหนา

waste area พ้ืนที่ที่ไมมีประโยชน

waste-baster ตะกราทิ้งเศษกระดาษ

waste gate ประตูทํานบกั้นน้ํา

watch-fire กองไฟที่สุมไวนอนกลางปา

watch-tower คอหอย

water-bearing area พ้ืนที่ดินซึ่งอุมน้ํา, พ้ืนที่ดินซึ่งมีน้ําชุมอยูตลอดเวลา

water-bound ลอมรอบไปดวยน้ํา

water catchment area พ้ืนที่ที่สามารถรับน้ําไวได

water-closet หองสวม, สุขา

water-colour สีน้ําเงิน, ภาพที่เขียนดวยสีน้ํา

water-colourist ชางทาสีน้ํา หรือสีน้ํา ปูนทาผนัง

water draining ทอระบายน้ํา

waterfall น้ําตก

water-front เขื่อน, ริมฝงแมน้ํา  ริมฝงทะเล

water-gate ประตูน้ํา

water-gauge เคร่ืองวัดระดับน้ําขึ้นลง

water-mark วัดระดับน้ําเวลาขึ้นสูงสุด หรือลงต่ําสุด

water pipe ทอน้ํา, แปปน้ํา

waterproof เสื้อฝน, ผาน้ํามัน, กันน้ํา, ไมเปยก, ทําใหทนน้ําได โดยอาบน้ํามันหรือชุบยาง

waterproof cement ซีเมนตที่กอใหแข็งตัวในน้ําได

waterproof cement pain สีพลาสติคทาผนังกันน้ําได

waters นานน้ํา ทะเล

watershed สันปนน้ํา

waterside ริมฝง, ริมน้ํา, ฝงแมน้ําทะเล

waterspout ปากทอรางรองน้ําฝน, น้ําพุที่พุกลางทะเล

water stop กอกน้ํา

water supply การประปา

water-table ระดับน้ําใตดินที่ปรากฎเมื่อเวลาขุด, กันสาดที่ติดกับดานนอกของผนังสําหรับกันฝาเปยก

water-tight ซึ่งน้ําร่ัวเขาไปได

water-tower หอต้ังถังน้ํา, สูบน้ําดับเพลิงชนิดตั้งสูง
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waterways maintenance การขุดและการรักษารองน้ํา

water-wheel ลอที่ใชกําลังน้ํา ทดน้ําของเครื่องระหัด

water wings ครีบตีนเสาสะพานที่ปองกันมิใหน้ําเซาะรากเสาสะพาน

waterworks โรงจายน้ําประปา, โรงสูบน้ํา

water-worn (กรวดหรือดินหรือเสา) ที่กรอนลึกดวยน้ําเซาะ

watery เปนน้ํา, ใส, แฉะ, จาง

watt หนวยวัดกําลังไฟฟา, วัตต

wattle กานไมชนิดหนึ่งใชทําขัดแตะ, ขัดแตะ, กลอนสําหรับหลังคามุงจาก

waver โยกเยก โอนไปเอนมา, สั่น

wax ขี้ผ้ึง, ยางเหนียว, คร่ัง, ถูดวยขี้ผ้ึง, (พระจันทรขางขึ้น) ผานจากชั้นหนึ่งไปสูอีกชั้นหนึ่ง)

waygate ทางน้ําที่ไหลออกจากโรงงาน หรือโรงสี

waymark ปายสัญญาณบอกทางแยกของถนน

ways ไมค้ําเรือที่กําลังตออยู

wayside ขางทาง

wayward (ดินฟาอากาศ) ไมแนนอน

weaken joint ขอตอหรือรอยประกบของไมที่ไมแข็งแรง

wearing-plate โลหะ (ทาบกับไม) กันสึก

wearing-board กันสาด, แผนไมสําหรับกันฝนสาด, กระเบื้องปูกันสาด

weather bureau สํานักงานอุตุนิยมวิทยา

weather-deck ดาดฟาตากอากาศของเรือ

weather-glass บาโรมีเตอร (เครื่องวัดความกดของอากาศ)

weather-proof ทนแดดทนฝน

weather-report รายงานอากาศประจําวันของกรมอุตุนิยมวิทยา

weather-stained ดางดวยถูกแดดถูกฝน

weather-vane เคร่ืองบอกทิศทางของลมที่ทําเปนรูปกรวยติดปลายเสาบนหลังคา

web saw ใบเลื่อย, เลื่อยใบบาง

wedge ลิ่ม, โลหะหรือไมจิ้ม, เหล็กงัด, จิ้ม, ตอก, งัด, อัด, แซก

weeding rhim เคร่ืองขุดรากถอนตอเพื่อกรุทางทําถนน

weepihg rock หินที่มีน้ําซึมอยูตลอดเวลา

weeping spring บอน้ําที่มีน้ําพุซึมอยูตลอดเวลา

weigh ชั่ง, (น้ําหนัก) ชั่วตวง, ถวง (น้ําหนัก), ชักลาก, โยง

weigh-beam คานตาชั่ง หรือเครื่องชั่งที่มีขีดบอกน้ําหนัก

weigh-bridge เคร่ืองชั่งขนาดใหญ มีฐานติดกับพ้ืนสําหรับชั่งน้ําหนักของใหญ

weinhing-machine เคร่ืองชั่งน้ําหนักขนาดใหญ
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weight น้ําหนัก, เคร่ืองถวง, ลูกตุมตาชั่ง เคร่ืองทับกระดาษ, ถวงน้ําหนัก

weir ทํานบ, เขื่อน, ฝาย

weld, welding การเชื่อม (โลหะ), เชื่อม, ประสาน

welding accessory อุปกรณที่ใชในการเชื่อมโลหะ, เคร่ืองอุปกรณในการเชื่อม

well น้ําพุ, บอน้ํา, บอน้ํามัน, สระ, แอง, ชองบันได, ชองบรรจุของ, ชองลิฟท, ไหล, พุง, ซึม

well-boring การขุดหรือเจาะน้ําบาดาล

well-room หองน้ําแร

well-worn สึกหรอ, กรอน

welt แผนโลหะ หรือไมที่ใชในการดาม หรือทาบแนวตอ, ทาบ, ดาม

westward ไปทางทิศตะวันตก, ทางตะวันตก

west wind ลมจากทิศตะวันตก

wharf ทาสําหรับเรือใหญเขาเทียบ, ทาเทียบเรือ

wheel barrow รถลอเดียวสําหรับขนดินทราย

whetstone หินลับเครื่องมีคม หรือมีด

whip and derry รอกและขาหยั่งสําหรับชักรอกแรขึ้นจากบอ

whip-cord เชือกฟนเปนเกลียว

whip-saw เลี่อยอก, เลื่อยขนาดใหญมีใบแคบใชสําหรับเลื่อยตนไม

whirlpool น้ําวน, สิ่งใดๆ ที่ดูดอยางน้ําวน

whirlwind ลมบาหมู, ลมกรด, ลมวน

white สีขาว, ขาว

white ant ปลวก

whitening ดินสอพองหรือฝุนขาวสําหรับทาผนังหรือขัดโลหะ

white lead จากตะกั่ว, สีขาวตะกั่ว, สีขาวเงิน

white line เสนขาวที่ขีดบนถนน เพ่ือแบงเสนทางของยวดยานตามกฎจราจร

white-smith ชางชุบโลหะ, ชางดีบุก

white-wash ปูนขาวสําหรับฉาบ หรือถือผนัง, ทาปูนขาว, ฉาบ (ผนัง) ดวยปูนขาว

whitey-brown สีน้ําตาลแกมขาว

white-zinc สังกะสีขาว, สีขาวเงิน

whittle ถาก (ไม), เหลา, เฉือน (ไม)

whole gale พายุแรงจัด

whole number จํานวนเต็มที่ไมมีเศษ

wickey-chair เกาอ้ีสาน, เกาอ้ีหวาย

wicket ประตู, ประตูเล็กที่เจาะติดอยูกับประตูใหญ ชองขายตั๋ว, ชองในผนังที่มีบานชักปดเปดได

wide กวาง, ขยายกวาง

W



wide-angle (เลนชหรือกลองถายรูป) ที่มีมุมกวางใชถายภาพของใหญในระยะใกล

wide edge ขอบกวาง, ริมกวาง, เหลี่ยมกวาง

wide span reinforced concrete คอนกรีตเสริมเหล็กชวงกวาง

Wilkins นักสํารวจขั้วโลกชาวออสเตรเลียน (ค.ศ. 1888)

winch มือหมุน, คันหมุนเครื่องจักรเคร่ืองกวาน

winders บันไดเวียน

windlass เคร่ืองกวาน, กวาน, ขันกวาน

windmill สีลม

window หนาตาง, หนาถังของราน, ตูกระจกหนาราน

window-blind บนเกล็ดหนาตาง, มานหนาตาง

window-box ระบายสองขางหนาตางสําหรับติดสายถวงบานกระจกหนาตาง ที่ชัดขึ้นลงหรือปดเปด

window-curtain มานหนาตาง

window-display การตกแตงหนาตาง

window-dressing การตกแตงหนาราน

window-frame วงกบหนาตาง, กรอบติดบานหนาตาง

window-gardening การปลูกดอกไมบนธรณีหนาตาง

window-header อิฐที่วางรองรับวงกบหนาตาง

window-pane กระจกหนาตาง, บานลูกฟกหนาตาง

window-sill ธรณีหนาตาง

Windsor chair เกาอ้ีทําดวยไมทั้งตัว มีพนักทําดวยไมเปนซี่ๆ

windward ทางเหนือลม, ทางที่มีลมพัดมา

wing-chair เกาอ้ีนวม มีพนักวางมือสองขางสูง

wing-compasses วงเวียนชนิดขอโคงมีควงอัดไมใหเคลื่อนที่

wing-nut นอตหรือแปปเกลียวของสลักชนิดมีปก ใชมือขันได

wintergreen สีโศก

wire ลวด, ขึงลวด, ตอสาย, ลอมตาขาย

wire gauge เคร่ืองวัดขนาดของเสนลวด

wire stretcher เคร่ืองดึงลวด, เคร่ืองขึงลวด หรือสาย

withdrawing-room หองรับแขก

wolfram แรชนิดหนึ่ง จําพวกโลหะมีธาตุทังสะเตน

wood ตนไม, ไม, เนื้อไม, ปา

wood-ant ปลวกกินไม

woodcraft ฝมือในเชิงชางไม

wooden ทําดวยไม, แข็งเหมือนไม
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wooden grill ร้ัวไม, ลูกกรงรั้วไม

wooden house เรือนไม, บานไม

wood fibre เย่ือที่ใชทํากระดาษ

wood floor พ้ืนไม

wood girder ตง (ไมสําหรับวางคานพาดและตีพ้ืน)

woof glue กาวทาไม (สําหรับประกับตอไม)

wood-layer ร้ัวที่ลอมดวยไมยืนตน หรือตนไม

wood partition เฟยมไม, ฝาไมกระดาน

wood screw ตาปูใชสําหรับใชกับไม

wood stairs บันไดไม

wood subfloor พ้ืนที่รองดวยไมชั้นลางแลวใชวัสดุอยางอ่ืนปดทับ เชน พ้ืนโตะที่ใชแผนไฟเบอร ปูกับพ้ืนไมอีกชั้นหนึ่ง

woodtar น้ํามันที่กลั่นจากไม ใชยอมเชือก ทาไม ยาเรือ และใชน้ํามันเชื้อเพลิง

wood-wool มูลฝอย, ขี้กบ

woodwork เคร่ืองไม เชน ประตู หนาตาง และพ้ืนเรือน

work-bench มาทํางานของชางเครื่อง

workman คนทํางาน, กรรมกร, ชาง

Workmen's Compensation Act พระราชบัญญัติแรงงานวาดวยการใหสิทธิคนงาน หรือลูกจางเรียกคาเสียหายจากนายจางได 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุในขณะทํางาน หรือทําหนาที่

workroom, workshop หองทํางาน, หองเครื่อง, โรงงาน

worm-eaten (ไม) เปนรูปรูเกิดจากหนอนไช

Wrangle นักสํารวจขั้วโลก ชาวรัสเซียน (ค.ศ. 1794-1870)

Wren, Cristopher คริสโตเฟอร เรน  สถาปนิกอังกฤษ ผูสรางโบสถ  เซนตปอล  (ค.ศ.1632-1723)

wrench กุญแจปากตาย, คีม, ปากกาสําหรับจับ, บิด, ไข, ขันเกลียว

wrinkle paint สียน

wrought iron เหล็กตี ไมใชเหล็กหลอ, เหล็กที่ดัดเปนลวดลายตางๆ

wrought iron gate ประตูเหล็ก หรือร้ัวเหล็กที่ตีดัดเปนรูปตางๆ

wrought steel เหล็กตีดัด (ความหมายอยางเดียวกับ wrought iron)
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X ใชเปนเครื่องหมายคูณ เชน 2 X 2, ใชเปนเครื่องหมายขนาดเนื้อที่กวางยาว เชน 5 นิ้ว x 5 ฟุต 

หรือขนาดกวางและยาว เชน 5 นิ้ว X 5 เมตร, ใชแทนจํานวนที่ยังไมรู

xenodochium เรือนพักรับรองแขกบานแขกเมือง

xenon ธาตุแทชนิดหนึ่งเปนแกสจําพวกที่ไมประกอบกับธาตุอ่ืน

X-rays แสงซึ่งใชในการสองดูภาพอวัยวะภายใน (ใชในวงการแพทย)

xylindein สีเขียวใบไม, สีเขียวคราม
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Y. สิ่งใดที่มีรูปตัว Y เชน :- Three-corner ridge Y. Type = ฝาครอบสัน หรือหลุบหลังคารูปตัว Y

yank งัด, โยก

yard สนาม, ลาน, หลา (หนวยวัด), ยานใหลสถานีที่มีรางหลายรางสําหรับสับพวงรถตู

yard-arm ไมขวางบนเสาเรือ

yard-stick ไมหลา, เคร่ืองวัด, เกณฑ

yellow สีเหลือง, เกา

yellow green สีเขียวแกมเหลือง, สีเขียวออน

yellowish คอนขางเหลือง

yield point จุดลาของโลหะ

yoke ไมขวาง, พังงาเรือ, ประสาน, เขาคู, วงเดือน

yitrium ธาตุแทชนิดหนึ่งเปนโลหะประกอบกับออกซิเจนเรียกวา yitria ใชในหลอดไฟฟาบางชนิด
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zebra-cross walk ทางมาลายสําหรับคนเดินขามถนน

zebrawood ไมลายชนิดหนึ่งมีทางแถบอินเดียตะวันออก ใชทําเครื่องเรือน

zechstein หินปูน

zenith จุดที่ตรงศีระบนทองฟา

zephyr ลมตะวันออก, ลมเอ่ือยๆ 

zero เลขศูนย, ศูนย, จุดศูนย

zigzag วนเวียนไปมา, คดเคี้ยว, วกวน

zinc สังกะสี, เคลือบสังกะสี

zinc blende แรสังกะสีชนิดหนึ่งมีสีเหลืองและสีดํา เปนสารประกอบของสังกะสีกับกํามะถัน

zinc-green สีเขียวซึ่งทําจากสังกะสี

zinc-gley สีเทาซึ่งทําจากสังกะสี

zinc oxide สารประกอบของสังกะสีและออกซิเจน ใชทําแปงหรือสีขาว

zinc salt เกลือสังกะสีของกรดน้ํามันตังอ๊ิว

zinc white สีขาวทําจากสังกะสีและออกซิเจน

zone ภาคที่แบงออกโดยเสนขวางของโลก คือ ภาครอน ภาคหนาว และภาคอบอุน, แถบ,

เขต, วง, แบงออกเปนภาคๆ
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