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A  

A.D คริสตศ์กัราช 

aboriginal ชาวพ้ืนเมือง 

absolutism สมบูรณาญาสิทธิราช 

African civilization อารยธรรมแอฟริกา 

Age of Reason ยคุของเหตผุล 

agrarian เก่ียวกบัไร่นาท่ีดิน 

AIDS/HIV เอดส์/เฮชไอวี 

allegiance ความจงรักภกัดี 

alliance ฝ่ายพนัธมิตร 

allies พนัธมิตร 

amnesty นิรโทษกรรม 

ancestry บรรพบุรุษ 

animism ไสยศาสตร์ 

annex ภาคผนวก 

anthropology มานุษยวทิยา 

anti‐Semitic ท่ีต่อตา้นยวิ 

apartheid การแบ่งแยกสีผิว 

appeasement การเอาใจ 

Arab League สนันิบาตอาหรับ 

archeology โบราณคดี 

aristocracy ชนชั้นสูง 

art ศิลปะ 

artifacts ส่ิงประดิษฐ ์

Asia เอเชีย 

assimilate ปรับตวั 

atlas สมุดแผนท่ี 

autocracy ระบอบเผดจ็การ 

autonomy เอกราช 

B  

B.C. ก่อนคริสตก์าล 

backgrounds พ้ืนเพ 

Balance of Power ความสมดุลของอาํนาจ 
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Balkans ชาวบอลข่าน 

battle การต่อสู ้

Belief systems ระบบความเช่ือ 

belligerent คู่สงคราม 

Berlin Airlift การขนส่งทางอากาศเบอร์ลิน 

Berlin Wall กาํแพงเบอร์ลิน 

bible คมัภีร์ไบเบิล 

Black Death กาฬโรค 

blockade ส่ิงกีดขวาง 

Bolshevik Revolution การปฎิวติับอลเชวคิ 

boundaries พรมแดน 

bourgeoisie ชนชั้นกลาง 

Boxer Rebellion กบฏนกัมวย 

Bronze Age ยคุสมัฤทธ์ิ 

bubonic plague กาฬโรคท่ีต่อมนํ้ าเหลือง 

Buddhism ศาสนาพทุธ 

Bushido บูชิโด 

Byzantine ไบแซนไทน ์

C  

Capital เมืองหลวง 

capitalism ลทัธิทุนนิยม 

Caribbean แคริบเบียน 

cartel แก๊งคา้ยา 

cash crop พืชเศรษฐกิจ 

caste system ระบบชั้นวรรณะ 

Catholicism คาธอลิก 

cause สาเหต ุ

censorship การเซ็นเซอร์ 

Central America อเมริกากลาง 

century ศตวรรษ 

change การเปล่ียนแปลง 

charter กฎบตัร 

child labor แรงงานเด็ก 

China ประเทศจีน 
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Chinese ชาวจีน 

Christianity ศาสนาคริสต ์

chronological order ลาํดบัตามเวลาท่ีเกิด 

church โบสถ ์

circumnavigate แล่นเรือรอบโลก 

citizen พลเมือง 

city‐state เมือง‐รัฐ 

civil disobedience อารยะขดัขืน 

civil war สงครามกลางเมือง 

civilizations อารยธรรม 

clan เผา่ 

classical civilizations อารยธรรมคลาสสิก 

clergy นกับวช 

climate ภูมิอากาศ 

coalition สมัพนัธมิตร 

Cold War สงครามเยน็ 

collective ร่วมกนั 

collective security สวสัดิการร่วมกนัของประเทศต่างๆ 

colonialism ลทัธิอาณานิคม 

colony อาณานิคม 

command economy ระบบเศรษฐกิจแบบบงัคบับญัชา 

commercial revolution การปฎิวติัการคา้ 

common good ประโยชน์ส่วนรวม 

common law กฎหมายร่วม 

communication การส่ือสาร 

communism ลทัธิคอมมิวนิสต ์

communist Party พรรคคอมมิวนิสต ์

community ชุมชน 

concentration camp ค่ายกกักนั 

concept แนวคิด 

conclusion บทสรุป 

conflict ความขดัแยง้ 

Confucianism ลทัธิขงจ้ือ 

Congress of Vienna การประชุมผูแ้ทนจากชาติต่างๆ ท่ีเวยีนนาหลงันโปเลียนแพส้งคราม 
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conquest ชยัชนะ 

conquistadores ชาวสเปนท่ีปราบเมก็ซิโกและเปรู 

consent การยนิยอม 

conservation of resources การอนุรักษข์องทรัพยากร 

conservative อนุรักษนิ์ยม 

constitution รัฐธรรมนูญ 

constitutional monarchy ระบบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 

consumption การบริโภค 

containment การบรรจุ 

contemporary issues เร่ืองราวร่วมสมยั 

continent ทวปี 

contribution การช่วยเหลือ 

controversial events เหตุการณ์ขดัแยง้ 

costs ตน้ทุน 

Counter Reformation การปฏิรูปคู่เคียง 

country ประเทศ 

coup d’état รัฐประหาร 

Creoles ครีโอล 

crisis วกิฤต 

Crusades สงครามครูเสด 

Cuban missile crisis วกิฤตการณ์ขีปนาวธุคิวบา 

cultural diffusion การแพร่กระจายทางวฒันธรรม 

Cultural Revolution การปฎิวติัทางวฒันธรรม 

culture วฒันธรรม 

customs ธรรมเนียมปฏิบติั 

Czar พระเจา้ซาร์ 

D  

Dark Ages ยคุมืด 

debt หน้ี 

decline ล่มสลาย 

deforestation การตดัไมท้าํลายป่า 

democracy ประชาธิปไตย 

demographic patterns รูปแบบทางประชากรศาสตร์ 

desertification การกลายเป็นทะเลทราย 
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despot ผูก้ดข่ี 

despotism ลทัธิสมบูรณาญาสิทธิราชย ์

detente การผอ่นคลายความตึงเครียด 

developing country ประเทศกาํลงัพฒันา 

diaspora พลดัถ่ิน 

dictatorship ระบบเผดจ็การ 

diplomacy การทูต 

direct democracy ประชาธิปไตยโดยตรง 

discrimination การเลือกปฏิบติั 

discuss พดูคุย 

diseases โรค 

displaced persons คนพลดัถ่ิน 

dissident ไม่ลงรอยกนั 

distance ระยะทาง 

distribution การแพร่กระจาย 

diversity ความหลากหลาย 

divine right สิทธิการปกครองตามใจชอบ 

drug trafficking การคา้ยาเสพติด 

dynasty ราชวงศ ์

E  

earth โลก 

Eastern Hemisphere ซีกโลกตะวนัออก 

economic growth การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

education การศึกษา 

effect ผลกระทบ 

Egypt อียปิต ์

election การเลือกตั้ง 

embargo การหา้มส่งสินคา้ 

emigrate อพยพ 

emperor จกัรพรรค 

empire อาณาจกัร 

encomienda system ระบบการคา้ทาสแอตแลนติก 

encounter เผชิญหนา้ 

endangered species สปีช่ีส์ใกลสู้ญพนัธ์ุ 
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enforce บงัคบัใช ้

ENGLISH องักฤษ 

English Bill of Rights กฎหมายสิทธิพลเมืององักฤษ 

enlightenment การเห็นแจง้ 

environment สภาพแวดลอ้ม 

epidemic การแพร่ระบาด 

equal เท่ากนั 

era ยคุ 

Estates‐General สภาฐานนัดร 

ethnic cleansing การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ 

ethnic conflict ความขดัแยง้ระหวา่งเผา่พนัธ์ุ 

ethnic groups กลุ่มชาติพนัธ์ุ 

ethnic tension ความตึงเครียดระหวา่งเผา่พนัธ์ 

ethnocentrism การคิดวา่เผา่พนัธ์ตนเหนือคนอ่ืน 

Eurasia ยเูรเซีย 

Eurodollar ยโูรดอลลาร์ 

European Union สหภาพยโุรป 

events เหตุการณ์ 

excommunication การคว ํ่าบาตร 

expansion การขยาย 

exploitation การหาประโยชน ์

exploration การสาํรวจ 

export การส่งออก 

extraterritoriality นอกเขตอาํนาจ 

F  

fact ขอ้เทจ็จริง 

factors ปัจจยั 

famine ความอดอยาก 

Fascism ลทัธิฟาสซิสต ์

Fascist Party พรรคฟาสซิสต ์

federation สหพนัธ์ 

Fertile Crescent พระจนัทร์เส้ียวอนัอุดมสมบูรณ์ 

feudalism ระบบศกัดินา 

fiefdom ศกัดินา 
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folklore นิทานพ้ืนบา้น 

foreign ต่างประเทศ 

foreign aid ความช่วยเหลือต่างประเทศ 

foreign policy นโยบายต่างประเทศ 

free trade การคา้เสรี 

French Revolution การปฎิวติัฝร่ังเศส 

fundamentalism การนบัถือหลกัเดิม 

G  

gender เพศ 

generations รุ่น 

ENGLISH องักฤษ 

genocide การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ 

geographic factors ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ 

geography ภูมิศาสตร์ 

ghetto สลมั 

glasnost นโยบายกลาสนอสตข์องรัสเซีย 

global economy เศรษฐกิจโลก 

global history ประวติัศาสตร์โลก 

global market ตลาดโลก 

global migration การอพยพในโลก 

global trade การคา้ขายระดบัโลก 

global village หมู่บา้นโลก 

globalization โลกาภิวตัน์ 

globe โลก 

Glorious Revolution การปฏิวติัอนัรุ่งโรจน ์

goals เป้าหมาย 

gothic โกธิค 

government รัฐบาล 

groups กลุ่ม 

guerrilla warfare สงครามกองโจร 

H  

Hammurabi Code ประมวลกฎหมายฮมัมูราบี 

Hellenistic เก่ียวกบัวฒันธรรมกรีกโบราณ 
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heretic คนนอกรีต 

Hinduism ศาสนาฮินดู 

Holocaust การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ 

Holy Land ประเทศปาเลสไตน ์

human rights สิทธิมนุษยชน 

humanism มนุษยนิยม 

humanitarian มีมนุษยธรรม 

hunters and gatherers นกัล่าร่อนเร่แบบดั้งเดิม 

I  

ideas ความคิด 

immigration การอพยพ 

imperialism ลทัธิจกัรวรรดินิยม 

import การนาํเขา้ 

income รายได ้

Indian Empires อาณาจกัรอินเดีย 

indulgences การปล่อยตวั 

Indus Valley อนัดสัวลัเลย ์

Industrial Revolution การปฎิวติัทางอุตสาหกรรม 

industrialism อุตสาหกรรมนิยม 

inflation เงินเฟ้อ 

ENGLISH องักฤษ 

infrastructure โครงสร้างพ้ืนฐาน 

inquisition การสืบสวน 

interdependence การพ่ึงพากนัและกนั 

interpretation การตีความ 

invasion การบุกรุก 

invention ส่ิงประดิษฐ ์

Iron Curtain ม่านเหลก็ 

irrigation การทดนํ้ า 

Islam อิสลาม 

isolationism ลทัธิโดดเด่ียว 

J  

jihad ญิฮาด 
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Judaism ศาสนายวิ 

justice ความยติุธรรม 

K  

knowledge ความรู้ 

Koran คมัภีร์กรุอ่าน 

L  

laissez‐faire นโยบายไม่รู้ไม่ช้ี 

land grants ทุนท่ีดิน 

land reform ปฏิรูปท่ีดิน 

language ภาษา 

Latin America ละตินอเมริกา 

latitude เสน้รุ้ง 

legend ตาํนาน 

legislature สภานิติบญัญติั 

liberal เสรี 

liberty เสรีภาพ 

Life expectancy ช่วงอายขุองชีวติ 

literacy การรู้หนงัสือ 

location ตาํแหน่งท่ีตั้ง 

longitude เสน้แวง 

M  

Magna Carta ธรรมนูญฉบบัแรกขององักฤษ 

maize ขา้วโพด 

majority เสียงขา้งมาก 

Mandate of Heaven อาณติัแห่งสวรรค ์

manor คฤหาสน ์

maps แผนท่ี 

ENGLISH องักฤษ 

Marshall Plan แผนมาร์แชลล ์

Marxism ลทัธิมาร์กซ์ 

massacre การฆ่าหมู่ 

Mecca เมกกะ 

medieval ยคุกลาง 
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Meiji Restoration การปฏิสงัขรณ์เมจิ 

mercantilism พาณิชยนิ์ยม 

meridian เสน้แวง 

Mesoamerica เมโสอเมริกา 

Mesopotamia เมโสโปเตเมีย 

mestizos คนเช้ือสายสเปนผสมอินเดียนแดง 

Mexican Revolution การปฎิวติัเมก็ซิโก 

Middle Ages ยคุกลาง 

Middle East ตะวนัออกกลาง 

migrant ผูอ้พยพ 

migration การอพยพ 

militarism ลทัธิทหาร 

millennium สหสัวรรษ 

minority ชนกลุ่มนอ้ย 

missionary ผูเ้ผยแพร่ศาสนา 

modern สมยัใหม่ 

monarchy ระบบราชาธิปไตย 

Mongol มองโกล 

monotheism การนบัถือพระเจา้องคเ์ดียว 

monsoon ลมมรสุม 

mosque สุเหร่า 

Mothers of the Plaza De Mayo องคก์รแม่ของพลาซ่า เดอ มาโย 

mountains ภูเขา 

multicultural วฒันธรรมหลากหลาย 

N  

Napoleonic Code ประมวลกฎหมายนโปเลียน 

nation state รัฐประเทศ 

nationalism ชาตินิยม 

natural resources ทรัพยากรธรรมชาติ 

Nazism ลทัธินาซี 

negotiate เจรจา 

Neolithic ยคุหินใหม่ 

neutrality ความเป็นกลาง 

New Imperialism ลทัธิจกัรวรรดินิยมใหม่ 
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Ninety Five theses ญตัติ 95 ขอ้ 

Nobel Peace Prize รางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพ 

nobility ยศศกัด์ิ 

nomads คนพเนจร 

ENGLISH องักฤษ 

nonalignment การไม่เขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง 

non‐violence การไม่ใชค้วามรุนแรง 

North America อเมริกาเหนือ 

North America Free Trade Agreement (NAFTA) ขอ้ตกลงการคา้เสรีอเมริกาเหนือ (นาฟตา) 

North Atlantic Treaty Organization (NATO) องคก์ารสนธิสญัญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) 

nuclear age ยคุนิวเคลียร์ 

Nuremberg Trials การทดลองนูเรมเบิร์ก 

O  

oceans มหาสมุทร 

official เป็นทางการ 

Old Imperialism ลทัธิจกัรวรรดินิยมเก่า 

oligarchy คณาธิปไตย 

Olmec civilization อารยธรรมโอลเมก 

opinion ความคิดเห็น 

Opium War สงครามฝ่ิน 

opposition ฝ่ายตรงขา้ม 

oral tradition ประเพณีท่ีสืบทอดไปยงัรุ่นสู่รุ่นโดยการเล่าปาเปล่า 

Organization of American States (OAS) องคก์ารนานารัฐอเมริกนั (โอเอเอส) 
Organization of Petroleum Exporting Countries 
(OPEC) 

องคก์ารประเทศส่งออกปิโตรเลียม (โอเปก) 

organizations องคก์ร 

origin ท่ีมา 

Orthodox Christian Church โบสถค์ริสตอ์อร์โธดอกซ์ 

Ottoman ออตโตมนั 

overpopulation การมีประชากรมากเกินไป 

overthrow โค่น 

P  

Paleolithic ปาลิโอลิธิค 

Palestinian Liberation Organization (PLO) องคก์ารปลดปล่อยปาเลสไตน ์(พีแอลโอ) 
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Panama Canal คลองปานามา 

parallel ขนาน 

parliamentary system ระบบรัฐสภา 

partition การแบ่งแยก 

passive resistance การขดัขวางโดยไม่ต่อสู ้

patrician ผูสู้งศกัด์ิ 

Pax Romana สนัติภาพท่ีโรมหรือองักฤษบงัคบัใหมี้ 

Pearl Harbor เพิร์ล ฮาร์เบอร์ 

peasants ชาวนา 

per capita income รายไดพ้ลเมืองแต่ละคน 

perestroika นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองรัสเซีย 

persecution การประหตัประหาร 

ENGLISH องักฤษ 

Persian Gulf War สงครามอ่าวเปอร์เซีย 

perspective มุมมอง 

pharaoh ฟาโรห์ 

philosophy ปรัชญา 

photograph รูปถ่าย 

physical map แผนท่ีทางกายภาพ 

pilgrimage การเดินทางแสวงบุญ 

plague โรคระบาด 

plebeian สามญัชน 

plebiscite ประชามติ 

pluralism หลายฝ่าย 

poem บทกลอน 

pogroms การฆ่าคนทั้งเหล่า 

point of view มุมมองการเล่าเร่ือง 

political map แผนท่ีทางการเมือง 

political party พรรคการเมือง 

political systems ระบบทางการเมือง 

politics การเมือง 

pollution มลพิษ 

polytheism ศาสนานบัถือพระเจา้หลายองค ์

population ประชากร 
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post‐Cold War หลงัสงครามเยน็ 

poverty ความยากจน 

power อาํนาจ 

Pre‐Columbian civilizations อารยธรรมก่อนโคลมัเบีย 

pre‐history ก่อนประวติัศาสตร์ 

prejudice อคติ 

president ประธานาธิบดี 

primary source แหล่งท่ีมาหลกั 

prime minister นายกรัฐมนตรี 

privatization ความเป็นเอกชน 

productivity ความสามารถในการผลิต 

proletariat ชนชั้นกรรมาชีพ 

propaganda การโฆษณาชวนเช่ือ 

protectionism ลทัธิตั้งอตัราภาษีศุลกากรสูง 

protectorate รัฐในอารักขา 

Protestantism นิกายโปรเตสแตน 

public สาธารณะ 

public opinion ความคิดเห็นสาธารณะ 

Puritan Revolution การปฎิวติัเพียวริตนั 

pyramids พีรามิด 

Q  

queen ราชินี 

quota โควตา้ 

ENGLISH องักฤษ 

R อาร์ 

racism การเหยยีดสีผิว 

rain forest ป่าฝน 

raw materials วตัถุดิบ 

rebellion กบฏ 

Red Guards ยวุชนแดง 

reform ปฏิรูป 

reformation การปฏิรูป 

refugee ผูล้ี้ภยั 

regionalism ภูมิภาคนิยม 
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Reign of Terror ยคุแห่งความหวาดกลวั 

reincarnation การกลบัชาติมาเกิด 

relationship ความสมัพนัธ์ 

religion ศาสนา 

religion belief ความเช่ือศาสนา 

religion group กลุ่มศาสนา 

Renaissance เรอเนสซองซ์ 

representative democracy ประชาธิปไตยทางเลือก 

republic สาธารณรัฐ 

resources ทรัพยากร 

restoration การบูรณะ 

revolution การปฎิวติั 

Revolutionary War สงครามปฎิวติั 

river valley civilizations อารยธรรมแม่นํ้ าหุบเขา 

rivers แม่นํ้ า 

Roman Empire อาณาจกัรโรม 

rural ชนบท 

Russian Revolution การปฎิวติัรัสเซีย 

Russification การกลืนกลายใหเ้ป็นรัสเซีย 

S  

samurai ซามูไร 

satellite nation รัฐบริวาร 

scarcity ความหายาก 

scientific method วธีิทางวทิยาศาสตร์ 

secondary source แหล่งท่ีมาสาํรอง 

secular ทางโลก 

segregation การแบ่งแยก 

self‐determination สิทธิในการกาํหนดใจตวัเอง 

self‐government การปกครองตวัเอง 

senate วฒิุสภา 

separation of church and state การแยกโบสถแ์ละรัฐ 

Sepoy Mutiny กบฏซีปอย 

serf ขา้แผน่ดิน 

Shintoism ลทัธิชินโต 
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shogun โชกนุ 

Silk Road เสน้ทางสายไหม 

slash and burn farming การทาํนาแบบเฉือนและเผา 

slave trade การคา้ทาส 

slavery การเป็นทาส 

social ทางสงัคม 

social class ชนชั้นทางสงัคม 

Social Darwinism ลทัธิดาร์วนิทางสงัคม 

socialism สงัคมนิยม 

socialist นกัสงัคมนิยม 

solidarity ความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั 

South America อเมริกาใต ้

sovereignty อธิปไตย 

Soviet Union สหภาพโซเวยีต 

sphere of influence ดินแดนในอาํนาจ 

stability ความเสถียร 

standard of living มาตรฐานของการใชชี้วติ 

state สภาพ 

status สถานะ 

steamboat เรือกลไฟ 

stereotype ทศันคติทัว่ไปของคน 

stratification การแบ่งชั้น 

structure โครงสร้าง 

subcontinent อนุทวปี 

Sub‐Saharan Africa แอฟริกาซบัซาฮารา 

superpowers มหาอาํนาจ 

Supply and demand อุปทานและอุปสงค ์

symbols สญัลกัษณ์ 

T  

Taiping Rebellion กบฏไทปิง 

Taoism ลทัธิเต๋า 

technology เทคโนโลย ี

terrorism การก่อการร้าย 

theory ทฤษฎี 
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Third World โลกท่ีสาม 

Tiananmen Square จตัุรัสเทียนอนัเหมิน 

timeline ระยะเวลา 

Torah โตราห์ 

totalitarianism ระบบการปกครองแบบเผดจ็การ 

trade imbalance ความไม่สมดุลทางการคา้ 

traditions ประเพณี 

treaties สนธิสญัญา 

Treaty of Versailles สนธิสญัญาแวร์ซายส์ 

tribal group กลุ่มเผา่ 

tribalism ความเช่ือเก่ียวกบัเผา่พนัธ์ุ 

tribunal ศาล 

Triple Alliance สนธิสญัญาสามฝ่าย 

Triple Entente พนัธมิตรระหวา่งองักฤษ ฝร่ังเศสและรัสเซีย 

truce การพกัรบ 

Twelve Tables กฎหมายสิบสองโตะ๊ 

tyranny การปกครองแบบเผดจ็การ 

U  

United Nations สหประชาชาติ 

uprising การจลาจล 

urban ในเมือง 

urbanization การเป็นชุมชนเมือง 

utopian reform ปฏิรูปสงัคมอุดมคติ 

V  

value ค่านิยม 

vassal ขา้ราชบริพาร 

Vedas เวดสั 

viceroy พระมหาอุปราช 

vote ลงคะแนนเสียง 

W  

war สงคราม 

Warsaw Pact สญัญาวอร์ซอว ์

weapons อาวธุ 
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Weimer Republic สาธารณรัฐไวเมอร์ 

Western Hemisphere ภาคตะวนัตกของผืนโลก 

Westernization ความเป็นตะวนัตก 

White Man’s Burden ภาระของคนขาว 

world โลก 

World Bank ธนาคารโลก 

World War I สงครามโลกคร้ังแรกท่ีหน่ึง 

World War II สงครามโลกคร้ังแรกท่ีสอง 

writing system ระบบเขียน 

Z  

Zionism ลทัธิสนบัสนุนใหย้วิอพยพไปปาเลสไตน์ 

Zulu ซูลู 

 




