
Intermediate 2 Biology Unit 1 - Living Cells 

Glossary 

 

Cell structure, diffusion and osmosis. 

 

Antibiotics 

Antibacterial chemicals 
สารเคมีที่ตอตานเชือ้โรค 

Cell membrane 

A very thin barrier surrounding the cell to control entry or exit of certain substances. 
แผนกีดกั้นบางๆที่ควบคุมการเขาออกจากเซลของสารบางชนิด 

Cell Wall 

Thick outer layer made of tough cellulose to provide support (plant cells) 
เยื่อหนาๆชั้นนอกทีท่ําจากเนื้อไมใชค้ําจุนเซลของพืช 

Chloroplasts 
Contain substances such as green chlorophyll which traps light energy for use in making food (plant 
cells) 
บรรจุสารสีเขียวที่ใชกักพลังแสงเพื่อใชประกอบอาหารในพืช 

Concentration gradient 

The difference in concentration of two solutions. 
ความแตกตางในความเขมขนของๆเหลวสองชนิด 

Cytoplasm 

Complex mixture of substances in which all the chemical reactions needed in a cell are carried out. 
เปนการผสมที่ซับซอนของสารตางๆในเซลที่ปฏิกริยาทางเคมีเกิดขึ้น 

Diffusion 
Movement of molecules in a liquid or gas from high concentration to low concentration until they are 
evenly spread. 
การเคลื่อนไหวของโมเลกุลของกาส หรือ ของเหลว จากสวนที่มีความเขมขนสูงไปสูสวนที่มีความเขมขนต่ํา 

Fermentation 

Biological process in which yeast cells convert sugar into alcohol and carbon dioxide. 

(Fermentation is a type of anaerobic respiration) 

ปฏิกริยาทางชีววิทยา ในที่เชื้อหมักเปลี่ยนน้ําตาลเปนแอลกอฮอล และ กาสคาบอนไดออกไซด ( เปนการหายใจที่ไมใชอากาศ) 

Flaccid 

Plant tissue that has lost water by osmosis and become soft. 
เยื่อของพืชที่เสยีน้ําจนเหี่ยว 

Hypertonic 

Solution has a lower water concentration that the water concentration within the cells. 
ของเหลวที่มีความเขมขนของน้าํนอยกวาในเซล 



Isotonic 

Solution has a water concentration which is equal to the water concentration within the cells. 
ของเหลวที่มีความเขมขนของน้าํเทากบัในเซล 

Microbe 

A word used to describe microscopic unicellular organisms such as bacteria. 
เปนคําที่ใชอธิบายจุลชีวที่มีเซลเดียว เชน แบคทีเรีย 

Nucleus 

Contains information which is used to control all the activities within the cell. 
บรรจุขอมูลที่ใชควบคุมการทํางานทุกอยางของเซล 

Osmosis 
Special diffusion of water from high water concentration to low water concentration through a 
selectively permeable membrane. 
การแพรกระจายของน้ําไปยังจุดที่มีความเขมขนของน้ํามากไปสูจุดที่มีความเขมขนของน้าํนอยผานเยื่อพเิศษ 

Plasmolysis 

Shrinkage of plant cell contents away from cell walls as a result of excessive water loss. 
การหดของเซลจากเยื่อนอกซึ่งเปนผลจากการเสียน้ํามากเกินไป 

Selectively permeable membrane 

A membrane that allows certain molecules to pass through it but not others. 
เยื่อที่ปลอยใหแคโมเลกุลบางชนิดผานเทานั้น 

Turgid 

Plant tissue that has gained water by osmosis and become firm. 
เยื่อของพืชที่ไดน้ําจนบวม 

Vacuole 

Fluid-filled sac with its own membrane to store water and minerals. 
ถุงที่มีเยื่อของตนเองเพื่อที่กักน้ําและแรทาศ 

 
Enzymes 
 
Active Site 

The place on the surface of an enzyme which is complementary in shape to its substrate. 
ที่บนผิงของสารทํายอยที่เขากับรูปรางของสิ่งที่จะยอย 

Breakdown (degradation) Reaction 

Reaction in which the enzyme breaks down its substrate into smaller molecules. 
ปฏิกริยาที่สารทํายอยทําลายสิ่งที่จะยอยใหเล็กลง 

Catalyst 

Substance which speeds up a chemical reaction without itself being changed by the reaction. 
สารที่ชวยทําใหปฏิกริยาทางเคมีเร็งขึ้นโดยที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงกับตัวเอง 



Control 
An experiment that allows a comparison within an investigation to ensure that the conclusions  
drawn from the results are valid. 
การทดลองที่อนุญาตการเปรียบเทียบเพื่อที่จะรับรองวาขอสรุปที่ไดมาจากผลการทดลองนั้นเชื่อถือได 

Denatured enzyme 

Enzyme which has lost its structure permanently and so no longer works. 
สารทํายอยที่รูปรางเปลี่ยนไปจนใชการไมได 

Enzyme 

Biological catalyst. 
สารทางการชีวที่ชวยทําใหปฏิกริยาทางเคมีเร็งขึ้นโดยทีไ่มมีการเปลี่ยนแปลงกับตัวเอง 

Optimum pH 

pH at which an enzyme works fastest. 
ความเปนกรดหรือดางที่สารทํายอยทํางานไดดีที่สุด 

Optimum temperature 

Temperature at which an enzyme works fastest. 
อุณหภูมิที่สารทํายอยทํางานไดดีที่สุด 

Product 

Substance formed by the action of an enzyme on its substrate. 
สารที่เกิดขึ้นมาจากปฏิกริยาของสารทํายอยตอสารที่ถูกยอย 

Specific 

Only one enzyme can work on one substrate. 
สารทํายอยชนิดเดยีวเทานั้นที่จะใชไดกับสารที่ถูกยอยชนิดหนึ่ง 

Substrate 

A substance on which an enzyme works. 
สารที่สารทํายอยใชงาน 

Synthesis reaction 

Reaction in which the enzyme joins substrate molecules together to make a larger molecule. 
ปฏกริยาที่สารทายอยตอสารที่ถูกยอยเขาดวยกันเพือ่สรางโมเลกุลที่ใหญขึ้น 

 
Respiration 
การหายใจ 

Aerobic respiration 

Process of releasing energy from food in cells using oxygen. 
ปฏิกริยาที่ปลอยพลังงานจากอาหารในเซลโดยใชกาสออกซีเจน 

Anaerobic respiration 

Breakdown of glucose in cells in the absence of oxygen. 
การแตกหักของนตาลในเซลโดยที่ไมมีกาสออกซีเจน 



ATP (Adenosine tri-phosphate) 

High energy compound from which cells gain energy to carry out different processes. 
สารที่มีพลังงานสูงที่เซลใชเพื่อที่จะทาํหนาที่ตางๆ 

Ethanol 

Type of alcohol formed during anaerobic respiration in plant and yeast cells. 
แอลกอฮอลชนิดหนึ่งที่ผลิดขึ้นมาในพืช และ เชื้อหมัก ในการหายใจโดยไมใชกาสออกซีเจน 

Glycolysis 

Breakdown of glucose resulting in the formation of pyruvic acid (first stage of respiration). 
การแตกหักของนตาลโดยที่ผลคือการผลิตกรดไพรูวิค (ขั้นแรกของการหายใจ) 

Lactic Acid 

Chemical formed during anaerobic respiration in animal cells. 
สารเคมีที่ผลิตขึ้นมาจากการหายใจที่ไมใชออกซีเจนในเซลของสัตว 

Muscle fatigue 

Ache and lack of power in muscles due to the build up of lactic acid in the muscle cells. 
การปวดและหมดพลังในกลามเนื้อเพราะมีกรดแลคทิคอยูในกลามเนื้อ 

Oxygen debt 
The volume of oxygen required to convert lactic acid back to pyruvic acid during the recovery period 
after exercise. 

จํานวนออกซีเจนทีต่องใชเพื่อที่จะเปลีย่นกรดแลคทิคใหกลับเปนกรดไพรูวิคระหวางเวลาที่พักหลังจากการออกกําลังกาย 

Respiration 

Chemical process in which energy is released from food molecules in cells. 
ปฏิกริยาทางเคมีทีป่ลอยพลังงานจากอาหารในเซล 

 

Photosynthesis 
การสังเคราะหแสง 

Carbohydrates 

Molecules containing carbon, hydrogen and oxygen made by photosynthesis. 
โมเลกุลที่มีคาบอน ไฮโดรเจน และ ออกซีเจน ผลิตขึ้นมาจากการสังเคราะหแสง 

Carbon fixation 

Process in which carbon dioxide is combined with hydrogen to make glucose. 
ปฏิกริยาที่คาบอนไดออกไซดรวมกับไฮโดรเจนเปนน้ําตาล 

Cellulose 

Carbohydrate used that makes up cell walls. 
คาโบไฮเดรทที่ใชทําผนังของเซลในพืช 

Chlorophyll 

Green pigment found in the chloroplasts which traps the light required for photosynthesis. 
สารสีเขียวที่อยูในถงุที่กักแสงที่ตองการในการสังเคราะหแสง 



Limiting Factor 

Anything which, when in short supply, reduces or limits the rate of photosynthesis taking place. 
อะไรก็ตามที่เมื่อเวลามีนอยจะลดความเร็วของการสังเคราะหแสงที่เกิดขึ้น 

Photolysis 
The process by which energy from sunlight is used to split water molecules into hydrogen and 
oxygen. 
ปฏิกริยาที่ใชพลังจากแสงอาทิตยแยกโมเลกุลของน้ําออกเปนไฮโดรเจน และ ออกซีเจน 

Photosynthesis 

Process in which green plants make food from raw materials using energy from the sunlight. 
ปฏิกริยาที่พืชสีเขียวประกอบอาหารจากวัตถุดิบดวยพลังจากแสงอาทิตย 

Producers 

Green plants which make food by photosynthesis. 
พืชสีเขียวที่ผลิตอาหารโดยการสังเคราะหแสง 

Starch 

Storage carbohydrate in plants. 
คาโบไฮเดรทที่เกบไวในพช 

 

Intermediate 2 Biology Unit 2 – Environmental Biology and Genetics 
Glossary 
 
Ecosystems 
 
Adaptation 

Feature of an organism which enables it to survive successfully in its habitat. 
ลักษณะพิเศษของสิ่งที่มีชีวิตที่สามารถทําใหตนเองมีชีวิตรอดอยูไดอยางสําเร็จในแหลงที่อยูของมัน 

Behavioural Response 

Reaction by an organism to an environmental stimulus. 
ปฏิกริยาของสิ่งที่มชีีวิตที่มีตอการกระตุนของสิ่งแวดลอม 

Biodiversity 

Variety of species which exists in an ecosystem. 
พันธุตางๆในระบบความเปนอยู 

Carnivore 

An organism that eats meat. 
สิ่งที่มีชีวิตที่กินเนื้อ 

Community 

All the living organisms in an area. 
สิ่งที่มีชีวิตทุกอยางในเขตๆหนึ่ง 



Competition 

Struggle between members of a community for the same limited resource. 
การตอสูระหวางสมาชิกในเขตเพื่อทรัพยากรที่ขาดแคลน 

Consumer 

An organism that eats other organisms to gain energy. 
สิ่งที่มีชีวิตที่กินสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆเพื่อพลังงาน 

Decomposer 

An organism that gains energy by breaking down dead matter. 
สิ่งที่มีชีวิตที่ไดพลงังานจากการยอยสิ่งที่ตายแลว 

Ecosystem 
Natural unit made up of one or more habitats and the communities of plants and animals living 
there. 
หนวยของธรรมชาติที่ประกอบดวยแหลงที่อยูหลายๆแหงและชุมชนของพืชและสัตวรวมกัน 

Environmental Stimulus 

A change in an organism’s surroundings to which the organism is sensitive. 
การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมของสิ่งที่มีชีวิตซึ่งทําใหทําใหสิ่งที่มีชีวิตมีความไวตอความรูสึก 

Food chain 

Feeding relationship which shows the flow of energy through a series of organisms. 
ความสัมพันธในสายอาหารซึ่งแสดงใหเห็นการไหลของพลังงานผานสิ่งที่มีชีวิตหลายอยาง 

Food web 

Diagram which shows how all the food chains in a community are linked together. 
แผนภาพแสดงใหเห็นวาสายอาหารและชุมชนเชื่อมกันไดอยางไร 

Habitat 

Place where an organism lives. 
ที่ๆสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู 

Herbivore 

An organism that eats plants. 
สิ่งที่มีชีวิตที่กินแตพืช 

Niche 

Species role in its habitat 
บทบาทของพรรณในที่ๆอาศัยอยู 

Omnivore 

An organism that eats plants and / or meat. 
สิ่งที่มีชีวิตที่กินทั้งพืช และ/หรือ เนื้อ 

Population 

The number of living organisms of one type living in area. 
จํานวนสิ่งที่มีชีวิตชนิหนึ่งในเขตเดียวกัน 



Primary Consumer 

An organism that is the first consumer in a food chain. 
สิ่งที่มีชีวิตที่เปนผูกินพวกแรกในสายอาหาร 

Producer 

An organism that makes its own food (e.g. by photosynthesis) to gain energy. 
สิ่งที่มีชีวิตที่ประกอบอาหารใหตนเอง (สังเคราะหแสง) เพื่อเพิ่มพลังงาน 

Pyramid of biomass 

Diagram which represents the total mass of organisms at each stage in the food chain. 
แผนภาพที่แสดงใหเห็นจํานวนน้ําหนักในแตละขั้นของสายอาหาร 

Pyramid of energy 

Diagram which represents the quantity of energy at each stage in a food chain. 
แผนภาพที่แสดงใหเห็นจํานวนพลังงานในแตละขั้นของสายอาหาร 

Pyramid of numbers 

Diagram which represents the number of organisms at each stage in the food chain. 
แผนภาพที่แสดงใหเห็นจํานวนของสิ่งทีมีชีวิตในแตละขั้นของสายอาหาร 

Secondary Consumer 

An organism that is the second consumer in a food chain. 
สิ่งที่มีชีวิตที่เปนผูกินพวกที่สองในสายอาหาร 

Species 

Group of organisms that can interbreed to produce fertile offspring. 
กลุมของสิ่งที่มีชีวิตที่สามารถผสมพันธดวยกันไดเพื่อที่จะผลิตบุตรที่มีความเจริญพันธ 

 
Factors Affecting the Variety in a Species 
 
Allele 

Different form of a gene. 
เสนบอกพันธชนิดหนึ่ง 

Amino acid 

A molecule which makes up a protein. 
โมเลกุลที่ประกอบดวยโปรตีน 

Anther 

Part of a flowering plant that produces pollen. 
สวนของไมออกดอกที่ผลิตละอองเกสร 

Base 

Part of the DNA structure. 
สวนของ DNA 



Centromere 

Holds two chromatids together. 
จุดที่ดึงสายสืบพันธุสองเสนไวดวยกนั 

Chromatid 
Name given to a single strand of a chromosome that has doubled up as it is in the process of cell 
division. 
ชื่อที่ใหแกสายสืบพันธุหนึ่งเสนของเซลลสืบพันธุที่สําคยัในการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ทวีคูณเพิ่มขึน้ในกรรมวิธีที่เซลแยกตัว 

Chromosome 

Threadlike structure which carries genetic information (DNA). 
โครงสรางที่เหมือนเสนดายที่มีขอมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุ 

Codominance 

A pattern of inheritance where both alleles are expressed equally. 
แบบอยางของมรดกที่ไดรับเวลาที่เสนบอกพันธุทั้งสองเสนมีขอความเหมือนกัน 

Continuous variation 

Characteristics which show a range of differences. 
ลักษณะที่แสดงใหเห็นความแตกตางๆกัน 

Discontinuous variation 

Characteristics which fall into distinct categories. 
ลักษณะที่ตกอยูในชนิดที่ชัดแจง 

Dominant 

Allele (and trait) that always shows up in the appearance of an organism. 
เสนบอกพันธุที่แสดงออกมาเสมอในสิ่งที่มีชีวิต 

Evolution 

Appearance of a new species as a result of natural selection. 
การเกิดของพรรณใหมเนื่องจากการเลือกของธรรมชาติ 

Fertilisation 

Process by which male and female gametes join together. 
กรรมวิธีที่เซลลสืบพันธุเพศชายและหญิงรวมตัวดวยกัน 

First generation (F1) 

In a monohybrid cross the offspring of the parental generation. 
ในพันทางเดี่ยวเปนบุตรที่ออกมาจากรุนพอและแม 

Gamete 

Sex cell e.g. egg, sperm, pollen grain. 
เซลลสืบพันธุ เชน ไข อสุจิ ละอองเกสร 

Gamete mother cell 

Cell that produces the gametes. 
เซลที่ผลิตเซลสืบพนัธุ 



Gene 

A section of a chromosome that contains a separate piece of genetic information. 
สวนของสายสืบพนัธุที่มีขอมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุ 

Genetic engineering 

Transfer of DNA from one type of organism to a different organism. 
การยาย DNA จากสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งไปยังอีกชนิดหนึ่ง 

Genetically modified organism 

An organism which has had genes inserted from another organism. 
สิ่งที่มีชีวิตที่มีขอมลูเกี่ยวกับการสืบพันธุของอีกชนิดหนึ่งแซกเขาไป 

Genotype 

The alleles it carries for a particular characteristic. 
สวนของสายสืบพนัธุที่มีขอมูลเกี่ยวกับลักษณะไดลักษณะหนึ่ง 

Heterozygous 

Organism has two different alleles of a gene. 
สิ่งที่มีชีวิตที่มีสายขอมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุสองเสนทีต่างกัน 

Homozygous 

Organism has two identical alleles of a gene. 
สิ่งที่มีชีวิตที่มีสายขอมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุสองเสนที่เหมือนกัน 

Meiosis 

Cells division which results in the formation of gametes. 
การแยกของเซลที่มีผลในการผลิตเซลสืบพันธุ 

Monohybrid Cross 

A breeding experiment which follows the inheritance of one characteristic. 
การทดลองผสมพันธุโดยติดตามลักษณะนึงที่ตกเปนมรดก 

Natural Selection 
Process by which individuals which are better adapted to their environment survive and breed, while 
those less adapted fail to do so. 
กรรมวิธีที่สิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งปรับปรุงเพื่อเขากับสิ่งแวดลอมเพื่อความอยูรอดในขณะที่ผูที่ไมปรับปรุงตนเองจะอยูไมรอด 

Ovary 

Part of a flowering plant that produces ovules (egg cells). 
สวนของไมดอกทีผ่ลิตไข 

Parental Generation (P) 

In a monohybrid cross the original parents selected. 
ในพันทางเดี่ยวพอและแมที่ถูกเลือก 

Phenotype 

The appearance of an organism. 
รูปรางของสิ่งที่มีชีวิต 



Plasmid 

Small circular structure in bacteria used to transfer genes from one organism to another. 
วงกลมเล็กๆในแบคทีเรียที่ใชเคลือ่นยายขอมูลของการสืบพันธุจากสิ่งที่มีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งนึง 

Polygenic inheritance 

Inheritance of a characteristic that is controlled by more than one gene. 
ลักษณะที่สืบทายกรรมที่มีการควบคุมมากกวาขอมูลของการสืบพันธุขอมูลเดียว 

Random Assortment 
Production of different combinations of matching pairs of chromosomes by ‘shuffling’ during 
meiosis. 
ผลิตผลของการจับคูของเซลลสืบพันธุโดยการสับเปลี่ยนในชวงการแยกเซล 

Recessive 

Allele (and trait) that only shows up in the appearance of an organism if it has inherited two of them. 
คุณลักษณะที่จะแสดงออกในสิ่งที่มีชีวิตถามีสองเสน 

Second generation (F2) 

In a monohybrid cross the offspring of the First generation. 
ในพันทางเดี่ยวเปนบุตรที่ออกมาจากรุนแรก 

Segregation of alleles 

Process by which two alleles of a gene move into separate gametes. 
กรรมวิธีที่เสนบอกพันธุสองเสนแยกไปอยูในคนละเซล,ผสมพันธุ 

Selective breeding 
Selection of individuals which possess desirable characteristics and breeding them to produce the 
next generation. 
การเลือกของบุคคลที่มีลักษณะที่นาปราถนาและใชผสมพันธุเพื่อที่จะผลิตรุนตอไป 

Sex chromosomes 

Chromosomes that determine the gender of an individual. 
เซลลสืบพันธุที่บอกเพศของบุคคล 

Test cross 
A breeding experiment crossing a heterozygous recessive individual with an individual of unknown 
genotype to establish the unknown genotype. 
การผสมพันธุทดลองที่ใชบุคคลที่มีพนัธุดอยตัวนึงกับบคุคลที่ไมรูพันธุเพอิที่จะคนพบอีกพันธุหนึ่ง 

True breeding 

Organisms which pass on the same characteristic to their offspring over many generations. 
สิ่งที่มีชีวิตที่สืบทอดคุณลักษณะใหแกบุตรหลานหลายๆรุน 

Zygote 

Fertilised egg cell. 
เซลลไขที่ไดรับการผสมเชื้อ 

 
 
 



Intermediate Biology 2 Unit 3 – Animal Physiology 
Glossary 
 
Mammalian Nutrition 
 
Absorption 

The passage of small food molecules through the wall of the gut into vessels. 
ทางที่โมเลกุลอาหารเล็กๆผานผนังทองเขาสูพาชนะ 

Alimentary Canal 

Tube running from the mouth to the anus in which food passes and is processed. 
ปลองที่วิ่งจากปากไปจนถึงทวารหนักที่อาหารผานเขาไปและถูกยอย 

Digestion 

Breakdown of foods into small soluble molecules. 
การยอยของอาหารใหเปนโมเลกุลชิ้นเล็กๆที่สามารถละลายได 

Elimination 

Removal of faeces from the alimentary canal. 
การถายอุจจาระออกจากทออาหาร 

Gastric gland 

Structure found in the stomach that secretes mucus, acid and protein-digesting enzyme. 
โครงสรางที่อยูในทองสามารถผลิตกรดและสารทํายอยสําหรับโปรตีน 

Lacteal 

Tiny lymphatic vessel that absorbs the end products of fat digestion in the small intestine. 
พาชนะเล็กๆที่มีน้ําเหลืองใชดูดผลิตผลของการยอยไขมนัเขาสูลําไสเล็ก 

Peristalsis 

Rhythmic movement of muscles that moves food along the alimentary canal. 
การเคลื่อนไหวที่เปนจังหวะของกลามเนื้อที่เคลื่อนยายอาหารในทออาหาร 

Salivary gland 

Structure in the mouth that secretes mucus and starch digesting enzyme. 
โครงสรางที่อยูในปากที่ผลิตสารทํายอยของแปง 

Villus 

Tiny blood vessel that absorbs glucose and amino acids from the small intestine. 
เสนเลือดเสนเล็กๆที่ดูดน้ําตาลและกรดอมีโนจากลําไสเล็ก 

 
 
 
 
 



Control of the internal environment 
 
Antidiuretic hormone 
Controls the extent to which water is reabsorbed from kidney tubules and collecting ducts back into 
the blood. 
ควบคุมขนาดของน้ําที่ถูดดูดกลับจากไตกลับสูเสนเลือด 

Bowman’s Capsule 
Cup shaped part of the nephron that holds the glomerulus and collects the products of filtration from 
it. 
มีลักษณะเปนถวย เปนสวนนึงของไตที่เก็บผลิตผลของการกรอง 

Effectors 

Cells or organs that respond to messages from receptors. 
เซล หรือ อวัยวะทีต่อบรับขอความจากเซลผูสง 

Excretion 

The removal of waste that has been made in the body. 
การถายของของเสยีที่ผลิตในรางกาย 

Glomerular filtrate 

Liquid removed from the blood by filtration in the kidney. 
ของเหลวที่ยายออกมาจากเลือดโดยการกรองในไต 

Glomerulus 

Dense mass of fine capillaries at the nephron that act as a filter. 
กระจุกของเสนเลือดเล็กๆในไตที่ทําหนาที่เปนที่กรอง 

Hypothalamus 

Part of the brain containing receptor cells. 
สวนนึงของสมองที่มีเซลผูสง 

Metabolic water 

Water that is a product of metabolic reactions such as aerobic respiration. 
น้ําที่เปนผลของปฏกิริยาที่บํารุงเลี้ยงรางกายใหเกิดพลังงาน เชนการหายใจโดยใชออกซีเจน 

Metabolism 

All the chemical reactions in the cells of the body. 
ปฏิกริยาทางเคมีทกุอยางในเซลของรางกาย 

Negative feedback control 

A process by which changes to conditions in the internal environment are returned to normal. 
กรรมวิธีที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงในรางกายใหคืนสูสภาพเดิม 

Nephron 

Structure in the kidney that acts as a microscopic filtering unit. 
โครงสรางในไตที่ทําหนาที่เปนที่กรองที่เล็กมากจนมองดวยตาเปลาไมเห็น 

 



Osmoreceptors 
Specialised receptor cells in the hypothalamus that detect changes in the water concentration of the 
blood. 
เซลผูสงพิเศษในสวนนึงของสมองที่รูสึกถึงความเปลี่ยนแปลงระดับของน้ําในเลือด 

Osmoregulation 

The process by which the water content of the body is kept steady. 
กรรมวิธีที่ควบคุมระดับน้ําในรางกาย 

Pituitary Gland 

Gland in the brain which releases antidiuretic hormone in response to messages from the brain. 
ตอมในสมองทีปลอยโอโมนที่ควบคมุขนาดของน้ําที่ถูดดูดกลับจากไตกลับสูเสนเลือด 

Reabsorption 

Process by which useful molecules are returned from kidney tubules to the bloodstream. 
กรรมวิธีที่โมเลกุลที่มีประโยชนกลับคืนจากไตเขาสูเสนเลือด 

Receptors 

Specialised cells that detect changes in the internal environment. 
เซลพิเศษที่สามารถเปลี่ยนภาวะแวดลอมภายใน 

Urea 

Poisonous waste formed by the breakdown of amino acids. 
ปฏิกูลที่เปนพิษเกิดขึ้นมาจากการแตกหักของกรดอมีโน 

 
Circulation and Gas Exchange 
 
Antibody 

A protein which can combine with and destroy a specific antigen. 
โปรตีนที่สามารถรวมตัวกันเพื่อที่จะทาํลายจําเพาะเชื้อ 

Antigen 

Substance that is able to stimulate the production of an antibody. 
สารที่สามารถกระตุนการผลิตสองสิ่งตอตาน 

Artery 

Blood vessel that carries blood away from the heart. 
เสนเลือดที่พาเลือดไปจากหัวใจ 

Atrium 

Chamber found in the top of the heart for receiving blood. 
ชองบนของหัวใจสําหรับรับเลือด 

Capillary 
Blood vessel that connects arteries to veins and which allows the exchange of materials between the 
blood and cells of the body. 
เสนเลือดที่เชือ่มเสนโลหิตแดงกับเสนโลหิตที่อนุญาตการแลกเปลี่ยนของสารในเลิอดและเซลของรางกาย 



Lymphocytes 

White blood cells which produce antibodies. 
เม็ดเลือดขาวที่ผลิตสิ่งตอตาน 

Macrophage 

Special type of white blood cell which can engulf and digest bacteria. 
เม็ดเลือดขาวพิเศษที่สามารถกลืนและยอยเชือ้โรค 

Pathogen 

Organism that can cause disease in the body. 
สิ่งที่มีชีวิตที่สามารถเปนเหตุใหเกิดโรคภัยในรางกาย 

Phagocytosis 

Process by which white blood cells engulf and breakdown bacteria and other unwanted matter. 
กรรมวิธีที่เม็ดเลือดขาวกลืนและยอยเช้ือโรคและสารอื่นๆที่ไมตองการ 

Valve 

Device that allows blood to flow through it in one direction only. 
อุปกรณที่ยอมใหเลือดไหลไปทางเดียวเทานั้น 

Vein 

Blood vessel that returns blood towards the heart. 
เสนเลือดที่นําเลือดกลับสูหัวใจ 

Ventricle 

Chamber found in the bottom of the heart for pumping blood. 
ชองลางของหัวใจสําหรับปมเลือด 

 
Sensory mechanisms and processing information 
 
Cerebellum 

Part of the brain responsible for the coordination of movement. 
สวนของสมองที่มคีวามรับผิดชอบในการเคลื่อนไหว 

Cerebrum 

Part of the brain responsible for conscious thought and reasoning. 
สวนของสมองที่มคีวามรับผิดชอบในการมีสติและการใหเหตุผล 

Medulla 

Region of the brain responsible for heart rate. 
สวนของสมองที่มคีวามรับบผิดชอบในการควบคุมการเตนของหัวใจ 

Neurone 

Term used to describe a nerve cell. 
คําที่ใชเรียกหนวยประสาท 



Reflex action 
A very rapid response made by the nervous system without processing information through the 
brain. 
การโตตอบที่เร็วมากจากเสนประสาทโดยไมไดผานการคํานวนของสมอง 

Reflex arc 

An arrangement of neurons (usually three), that allows a reflect action to take place. 

การจัดของหนวยประสาท (ตามธรรมดาจะมีสามหนวย) เพื่อที่จะอนุญาตใหมีการโตตอบที่เร็วมากจากเสนประสาทโดยไมไดผานการคํานวนของสมอง
เกิดขึ้น 

Synapse 

A microscopically small gap between the end of a neuron fibre and the next cell. 
ชองที่เล็กมากระหวางปลายเสนหนวยประสาทและเซลถัดไป 

Vasoconstriction 

Narrowing of the blood vessels near the skin, restricting the amount of blood flow to the skin. 
การที่เสนเลือดใกลผิวหนังแคบลงทําใหจํานวนเลือดที่ไหลไปยังผิวหนังนอยลง 

Vasodilation 

Widening of the blood vessels near the skin, increasing the amount of blood flow to the skin. 
การที่เสนเลือดใกลผิวหนังกวางขึ้นทําใหจํานวนเลือดที่ไหลไปยังผิวหนังมากขึ้น 

 


