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A  

abolition การยกเลิก 

abolitionist ผูเ้ห็นดว้ยกบัการเลิกทาศ 

administration การบริหารจดัการ 

adoption การปรับใช ้

affirmative action การกระทาํยนืยนั 

Africa แอฟริกา 

African-American แอฟริกนัอเมริกนั 

Age of Jackson ยคุของแจ็กสนั 

aggression การรุกราน 

agricultural areas พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

agriculture เกษตรกรรม 

AIDS /HIV เอดส์/เอชไอว ี

Albany Plan of Union แผนอลับานีของสหภาพ 

Alger Hiss case คดีอาเจอร์ ฮิส 

Alien and Sedition Acts กฎหมายวา่ดว้ยคนต่างดา้วและการปลุกระดมฝงูชนใหต้อ่ตา้นรัฐบาล 

allegiance ความจงรักภกัดี 

Alliance for Progress พนัธมิตรเพ่ือความกา้วหนา้ 

allied powers ฝ่ายพนัธมิตร 

allies พนัธมิตร 

amendment การแกไ้ขเพ่ิมเติม 

American Federation of Labor (AFL) สหพนัธ์ของแรงงานอเมริกนั (AFL) 

American Revolution การปฎิวติัอเมริกนั 

amnesty นิรโทษกรรม 

anarchy อนาธิปไตย 

ancient โบราณ 

annex ภาคผนวก 

annexation การผนวกดินแดน 

anti-federalist ฝ่ายแอนต้ีเฟดเดอรัลลิสต ์

anti-defamation League สนันิบาตต่อตา้นการใส่ร้าย 

anti-Semitism ลทัธิต่อตา้นยวิ 
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anti-trust การตอ่ตา้นการผกูขาด 

appeasement การเอาใจ 

appointment การแต่งตั้ง 

arbitration อนุญาโตตุลาการ 

armed forces กองกาํลงัติดอาวธุ 

armistice การสงบศึก 

arsenal of democracy คลงัอาวธุเพ่ือประชาธิปไตย 

Articles of Confederation บทบญัญติัแห่งสมาพนัธรัฐ 

Asia เอเชีย 

Asian-American เอเชียน-อเมริกนั 

assassination  การลอบสงัหาร 

assembly การชุมนุม 

assembly line สายการประกอบ 

assimilation การดูดซึม 

Atlantic Charter กฎบตัรแอตแลนติก 

atomic bomb ระเบิดปรมาณู 

austerity ความเขม้งวด 

authority อาํนาจ 

autocracy ระบอบเผดจ็การ 

automation ขบวนการอตัโนมติั 

autonomy เอกราช 

axis powers ฝ่ายอกัษะ 

B  

baby boom generation รุ่นท่ีมีทารกเกิดข้ึนมาก 

bank holiday วนัหยดุธนาคาร 

bankruptcy การลม้ละลาย 

Bay of Pigs Invasion การบุกรุกเบยอ์อฟพิกส์ 

Berlin Blockade ส่ิงกีดขวางเบอร์ลิน 

Berlin Wall กาํแพงเบอร์ลิน 

Bessemer process กระบวนการเบสเซเมอร์ 

big business ธุรกิจขนาดใหญ่ 
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Big Stick Policy นโยบายบ๊ิกสติก 

bill กฎหมาย 

Bill of Rights กฎหมายสิทธิพลเมือง 

bipartisan สองพรรค 

Black Codes แบลก็ โคด้ส์ 

Black Panthers แบลก็ แพนเตอร์ส 

Black Tuesday แบลก็ ทิวส์เดย ์

blacklist แบลก็ลิสท ์

Bleeding Kansas บลีดด้ิง แคนซสั 

Bonus Army โบนสั อาร์มี 

boycott ควํ่าบาตร 

buffer zone เขตกนัชน 

bull market ตลาดกระทิง 

Bureau of Indian Affairs สาํนกัธุรกิจอินเดียน 

bureaucracy ระบบราชการ 

business cycle วงจรธุรกิจ 

C  

cabinet คณะรัฐมนตรี 

Camp David Accords ขอ้ตกลงเดวดิ แคมป์ 

campaign การรณรงค ์

canals คลอง 

capital เมืองหลวง 

capitalism ลทัธิทุนนิยม 

captains of industry กปัตนัของอุตสาหกรรม 

Caribbean แคริบเบียน 

carpetbaggers คนยา้ยภูมิลาํเนาเพ่ือเลือกตั้ง 

cartoons การ์ตูน 

case law กฎหมายกรณี 

Catholic คาธอลิก 

census การสาํรวจสาํมะโนประชากร 

central government รัฐบาลศูนยร์วม 
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Central Intelligence Agency (CIA) หน่วยงานข่าวกรองส่วนกลาง (ซีไอเอ) 

charter กฎบตัร 

charts แผนผงั 

checks and balances การตรวจสอบและการรักษาสมดุล 

Cherokee เชโรกี 

Chief Justice หวัหนา้ผูพิ้พากษา 

child labor laws กฎหมายแรงงานเดก็ 

Chinese Exclusion Act กฎหมายการแยกชาวจีน 

choice ตวัเลือก 

citizen พลเมือง 

citizenship การเป็นพลเมือง 

city เมือง 

civic values ค่านิยมพลเมือง 

civil disobedience อารยะขดัขืน 

Civil Rights สิทธิพลเมือง 

civil society สงัคมเมือง 

civil unrest ความไม่สงบในเมือง 

Civil War สงครามกลางเมือง 

Civil War Amendments การแกไ้ขกฎหมายสงครามกลางเมือง 

climate ภูมิอากาศ 

closed shop ร้านปิด 

coalition สมัพนัธมิตร 

coast lines ชายฝ่ัง 

Cold War สงครามเยน็ 

collective bargaining การต่อรองร่วมกนั 

colonial era ยคุอาณานิคม 

colony อาณานิคม 

Commander-In-Chief ผูบ้ญัชาการสูงสุด 

commerce การคา้ 

committee คณะกรรมการ 

commodity สินคา้ 

common sense สามญัสาํนึก 
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common welfare สวสัดิการร่วม 

commonwealth เครือจกัรภพ 

communism คอมมิวนิสต ์

Communist Party พรรคคอมมิวนิสต ์

community ชุมชน 

compare and contrast เปรียบเทียบและเปรียบเทียบขอ้แตกต่าง 

compromise ประนีประนอม 

Compromise of 1850 การประนีประนอมปี 1850 

computer คอมพิวเตอร์ 

Computer Revolution การปฎิวติัคอมพิวเตอร์ 

concentration camps ค่ายกกักนั 

concurrent powers อาํนาจพร้อมกนั 

confederacy สหพนัธ์ 

confederation สมาพนัธ์ 

conference committees คณะกรรมการการประชุม 

conflict ความขดัแยง้ 

congregation การชุมนุม 

Congress รัฐสภา 

congressional committees คณะกรรมการรัฐสภา 

congressional district เขตรัฐสภา 

Congress Industrial Organization (CIO) สภาองคก์ารอุตสาหกรรม (CIO) 

conscientious objector ผูค้ดัคา้นโดยอา้งมโนธรรม 

consent of the governed การยนิยอมของผูท่ี้ถูกปกครอง 

consolidation การรวมกนั 

conspiracy การสมรู้ร่วมคิด 

constitution รัฐธรรมนูญ 

Constitution of the United States รัฐธรรมนูญของสหรัฐ 

constitutional amendment การแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

constitutional convention การประชุมรัฐธรรมนูญ 

constitutional government รัฐบาลรัฐธรรมนูญ 

consumer ผูบ้ริโภค 

Consumer Price Index (CPI) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 
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consumption การบริโภค 

containment การบรรจุ 

Continental Congress การประชุมสภาอาณานิคม 

contraband ของเถ่ือน 

contract สญัญา 

cons การแยง้ 

controversy เร่ืองขดัแยง้ 

convention แบบแผน 

corollary ขอ้พิสูจน ์

corporation บริษทั 

cotton gin เคร่ืองป่ันฝ้าย 

counterculture วฒันธรรมต่อตา้น 

country ประเทศ 

court ศาล 

covenant ขอ้ตกลง 

craft union สหภาพหตัถกรรม 

credit เครดิต 

creditor nation ประเทศใหเ้ครดิต 

crime อาชญากรรม 

Cuban missile crisis วกิฤตการณ์ขีปนาวธุคิวบา 

cultural interdependence การพ่ึงพากนัและกนัทางวฒันธรรม 

cultural pluralism หลายฝ่ายทางวฒันธรรม 

culture วฒันธรรม 

currency สกลุเงิน 

customs ธรรมเนียมปฏิบติั 

D  

dark horse มา้มืด 

Dawes Act กฎหมายดอวส์ 

debate การโตว้าที 

debt หน้ี 

debtor nation ประเทศลูกหน้ี 
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Declaration of Independence การประกาศอิสรภาพ 

defense การปกป้อง 

delegate มอบหมาย 

demobilization การปลดประจาํการหลงัส้ินสงคราม 

democracy ประชาธิปไตย 

democratic อยา่งประชาธิปไตย 

Democratic Party พรรคประชาธิปัตย ์

depression การตกตํ่า 

deregulation การไม่ควบคุม 

desegregation การไม่แบ่งแยก 

detente การผอ่นคลายความตึงเครียด 

dictatorship ระบบเผดจ็การ 

diplomacy การทูต 

direct democracy ประชาธิปไตยโดยตรง 

direct primary หลกัโดยตรง 

disabled citizens พลเมืองพิการ 

discrimination การเลือกปฏิบติั 

disenfranchise การตดัสิทธ์ิพลเมือง 

dissent คดัคา้น 

diversity ความหลากหลาย 

doctrine หลกัคาํสอน 

documents เอกสาร 

dollar diplomacy วธีิการดาํเนินการเมืองต่างประเทศโดยเอาเงินเขา้ล่อ 

domestic ในประเทศ 

domino theory ทฤษฎีโดมิโน 

double jeopardy ความเส่ียงสองเท่า 

draft การเกณฑท์หาร 

draft evaders คนท่ีเล่ียงการเกณฑท์หาร 

drug cartel แก๊งคา้ยา 

due process หลกักระบวนการอนัควร 

Dust Bowl ท่ีแหง้แลง้ 
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E  

economic development การพฒันาทางเศรษฐกิจ 

economic growth การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

economics เศรษฐกิจ 

elastic clause วรรคยดืหยุน่ 

election การเลือกตั้ง 

electoral college วทิยาลยัการเลือกตั้ง 

electors ผูเ้ลือกตั้ง 

emancipation การปลดปล่อย 

Emancipation Proclamation ประกาศการปลดปล่อย 

Embargo Acts กฎหมายการหา้มส่งสินคา้ 

emigration การอพยพ 

employment การจา้งงาน 

enlightenment การเห็นแจง้ 

entrepreneur ผูป้ระกอบการ 

enumerated powers อาํนาจแจกแจง 

environment สภาพแวดลอ้ม 

envoy ทูต 

Equal rights amendment (ERA) การแกไ้ขกฎหมายสิทธิเท่ากนั (ยคุ) 

equality ความเท่าเทียมกนั 

escalation การเพ่ิม 

espionage การจารกรรม 

ethnic ชาติพนัธ์ุ 

ethnocentrism การคิดวา่เผา่พนัธ์ตนเหนือกวา่คนอ่ืน 

Europe ยโุรป 

European Union (E.U) สหภาพยโุรป (อีย)ู 

evolution ววิฒันาการ 

excise tax ภาษีสรรพสามิต 

executive branch สาขางานบริหาร 

executive privilege สิทธิพิเศษสาํหรับผูบ้ริหาร 

expansion การขยาย 
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exploration การสาํรวจ 

extraterritoriality 
 
 

สิทธินอกอาณาเขต 

F  

faction ฝ่าย 

factors of production ปัจจยัการผลิต 

family ครอบครัว 

farmers ชาวนา 

fascism ลทัธิฟาสซิสต ์

federal deficit การขาดดุลรัฐ 

Federal Reserve System ระบบธนาคารกลาง 

Federal System of Government ระบบรัฐบาลกลาง 

federalism ลทัธิรวมกนัเป็นรัฐ 

felony การทาํผิด 

feminist movement การเคล่ือนไหวสตรีนิยม 

First Continental Congress การประชุมสภาอาณานิคมคร้ังแรก 

flag ธง 

foreclosure คนยดึสงัหาริมทรัพย ์

foreign affairs การต่างประเทศ 

foreign policy นโยบายต่างประเทศ 

Four Freedoms อิสรภาพส่ีประการ 

Fourteen Points ฟอร์ทีน พอยท ์

franchise แฟรนไชส์ 

free enterprise system ระบบองคก์รอิสระ 

free trade การคา้เสรี 

freedom อิสรภาพ 

freedom of expression อิสรภาพในการแสดงออก 

freedom of religion อิสรภาพดา้นศาสนา 

freedom of the press อิสรภาพของส่ือมวลชน 

freedom riders ผูข้บัข่ีอิสรภาพ 

freedom to assemble อิสรภาพในการชุมนุม 



United States History & Government Glossary - High School Level 
 

 NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                              10 
 

ENGLISH THAI 
frigate เรือรบโบราณ 

frontier ชายแดน 

fugitive ผูล้ี้ภยั 

Fugitive Slave Law กฎหมายทาสผูล้ี้ภยั 

Fundamental Orders of Connecticut ฟันดาเมนทลั ออร์เดอร์ส ออฟ คอนเนกติกตั 

G  

G.I Bill กฎหมายจีไอ 

Gay Rights Movement การเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิของเกย ์

gender bias อคติทางเพศ 

gender roles บทบาททางเพศ 

generations รุ่น 

genocide การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ 

Geographic factors ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ 

geography ภูมิศาสตร์ 

Gettysburg เกตตีเบิร์ก 

Gilded Age ยคุทองชุบ 

glasnost นโยบายกลาสนอสของประเทศรัสเซีย 

globalization โลกาภิวตัน์ 

Gold standard มาตรฐานทองคาํ 

Good Neighbor Policy นโยบายเพ่ือนบา้นท่ีดี 

goods and services สินคา้และบริการ 

government รัฐบาล 

graduated income tax ภาษีรายไดต้ามระดบั 

graft การรับสินบน 

grandfather clauses วรรคปู่์ตา 

Grange Movement การเคล่ือนไหวแกรนจ ์

graph กราฟ 

grass roots campaign การรณรงคร์ะดบัรากหญา้ 

Great (or Connecticut) Compromise การประนีประนอมท่ียิง่ใหญ่ (หรือคอนเนกติกทั)  

Great Depression ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าคร้ังใหญ่ 

Great Migration การอพยพคร้ังใหญ่ 
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Great Plains เกรท เพลนส์ 

Great Society เกรท โซไซต้ี 

Green Revolution การปฎิวติัสีเขียว 

greenbacks ธนาบตัร 

grievance ความโศกเศร้า 

gross domestic product ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

gross national product (GNP) ผลิตภณัฑท์ั้งหมดของชาติในหน่ึงปี (GNP) 

guerilla warfare สงครามกองโจร 

H  

Harlem Renaissance ฮาร์เลม เรอเนสซองซ์ 

hate crimes อาชญากรรมท่ีมาจากความเกลียดชงั 

health care การดูแลสุขภาพ 

high crimes อาชญากรรมสูง 

historical figures รูปทางประวติัศาสตร์ 

history ประวติัศาสตร์ 

holding company บริษทัผูถื้อหุน้ 

holocaust การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ 

Home Front ดา้นหนา้บา้น 

Homestead Act กฎหมายโฮมสเตด 

Hoovervilles ฮูเวอร์วลิลส์ 

horizontal integration การขยายกิจการในแนวราบ 

House of Burgesses เฮาส์ออฟบูรเกส 

House of Representatives สภาผูแ้ทนราษฎร 

human needs ความจาํเป็นของมนุษย ์

human resources ทรัพยากรบุคคล 

human rights สิทธิมนุษยชน 

I  

identify ระบุ 

illegal alien คนต่างดา้วผดิกฎหมาย 

illegal immigration การอพยพผิดกฎหมาย 

immigration การอพยพ 
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Immigration Acts กฎหมายการอพยพ 

Immigration and Naturalization Service หน่วยงานการอพยพและการแปลงสญัชาติ 

Immigration Quota Acts กฎหมายโควตา้การอพยพ 

immunity ภูมิคุม้กนั 

impeach กล่าวโทษเจา้หนา้ท่ีชั้นสูง 

impeachment การกล่าวโทษเจา้หนา้ท่ีชั้นสูง 

imperialism ลทัธิจกัรวรรดินิยม 

imperialist ผูส้นบัสนุนลทัธิจกัรวรรดินิยม 

implied powers อาํนาจโดยนยั 

impressment การเกณฑค์นมาทาํงาน 

imprisonment การจาํคุก 

income tax ภาษีเงินได ้

incumbent หนา้ท่ี 

indemnify ป้องกนั 

indentured servants คนรับใชแ้บบมีสญัญา 

independence อิสรภาพ 

Indian Wars สงครามอินเดียน 

indigenous peoples ชนพ้ืนเมือง 

industrial ทางอุตสาหกรรม 

industrial growth การเติบโตทางอุตสาหกรรม 

Industrial Revolution การปฎิวติัทางอุตสาหกรรม 

industrialization การทาํใหเ้ป็นอุตสาหกรรม 

industry อุตสาหกรรม 

inequality ความไม่เท่าเทียมกนั 

inflation เงินเฟ้อ 

initiative เบ้ืองตน้ 

injunction คาํสัง่ศาล 

installment buying การซ้ือแบบจ่ายเป็นงวด 

institution สถาบนั 

integrity คุณธรรม 

interdependence การพ่ึงพากนัและกนั 

interment camps ค่ายกกักนั 
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Internal Revenue Service (IRS) กรมสรรพากร (IRS) 

international ระดบันานาชาติ 

internet อินเตอร์เน็ต 

Interstate Commerce Commission คณะการคา้ระหวา่งรัฐ 

intervention การแทรกแซง 

investments การลงทุน 

Iranian hostage crisis วกิฤตตวัประกนัอิหร่าน 

Iroquois Confederacy สหพนัธ์อิโรคววัส์ 

isolationism ลทัธิโดดเด่ียว 

J  

Jacksonian democracy ประชาธิปไตยแบบแจ็กสนั 

Japanese-American ญ่ีปุ่น-อเมริกนั 

Jeffersonian democracy ประชาธิปไตยแบบเจฟเฟอร์สนั 

Jim Crow laws กฎหมายจิม โครว ์

jingoism การแสดงความรักชาติรุนแรง 

joint-stock company บริษทัร่วมหุน้ 

judicial branch แผนกตุลาการ 

judicial review การตรวจตราตุลาการ 

judiciary ตุลาการ 

K  

Kansas-Nebraska Act กฎหมายแคนซสั-อลาสกา้ 

Kellogg-Brand Pact สญัญาเคลลอก-ไบรอนัด ์

Know-Nothing Party พรรคโนว-์นอทติง 

Ku Klux Klan คูคลกัซ์คลนั 

L  

labor แรงงาน 

Labor Standards Act กฎหมายมาตรฐานแรงงาน 

laissez-faire นโยบายการไม่แทรกแซง 

land grants ทุนท่ีดิน 

Land-Lease Act กฎหมายการปล่อยเช่าท่ีดิน 

Last Frontier ชายแดนสุดทา้ย 
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law (s) กฎหมาย 

leader (s) ผูน้าํ 

leadership ความเป็นผูน้าํ 

League of Nations สนันิบาตชาติ 

legislation นิติบญัญติั 

legislative branch สาขานิติบญัญติั 

legislative process กระบวนการนิติบญัญติั 

libel หม่ินประมาท 

life expectancy ช่วงอายขุองชีวติ 

limited government รัฐบาลจาํกดั 

line item veto อาํนาจยบัย ั้งบรรทดัรายการ 

literacy test การทดสอบการรู้หนงัสือ 

lobbying การลอ็บบ้ี 

lobbyist นกัลอ็บบ้ี 

local community ชุมชนทอ้งถ่ิน  

local government รัฐบาลทอ้งถ่ิน 

lockout การปิดโรงงานโดยนายจา้ง 

loose constructionist ผูตี้ความแบบหลวมๆ 

Louisiana Purchase การซ้ือลุยเซียนา 

Loyalist ผูจ้งรักภกัดี 

M  

MacArthur Constitution รัฐธรรมนูญแมคอาร์เธอร์ 

machine politics เคร่ืองจกัรการเมือง 

Magna Carta แมกนา การ์ตา้ 

majority rule ระบบเสียงขา้งมาก 

maldistribution การแบ่งปันท่ีไม่เหมาะสม 

mandate อาณติั 

Manhattan Project โครงการแมนฮตัตนั 

Manifest Destiny โองการของพระเจา้ 

manufactured goods สินคา้ท่ีผลิต 

market economy เศรษฐกิจตลาด 
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Marshall Plan แผนมาร์แชลล ์

martial law กฎอยัการศึก 

Mason-Dixon Line เมซนั-ดิกสนั ไลน ์

Mayflower Compact สญัญาเมยฟ์ลาวเวอร์ 

Medicaid เมดิเคด 

Medicare เมดิแคร์ 

melting pot การผสมคนหลายเช้ือชาติ 

mercantilism พาณิชยนิ์ยม 

merchandising การขายสินคา้ 

metro area พ้ืนท่ีเมือง 

Mexican Cession การยกใหข้องเมก็ซิกนั 

Mexican Revolution การปฎิวติัเมก็ซิกนั 

Mexican War สงครามเมก็ซิกนั 

Middle Atlantic แอตแลนติกตอนกลาง 

migration การอพยพ 

military กองทพั 

militia ทหารบก 

minority ชนกลุ่มนอ้ย 

minutemen ทหารกองหนุนอเมริกา 

misdemeanor ความผดิทางอาญา 

Missouri Compromise การประนีประนอมมิสซูรี 

mobilization การเคล่ือนท่ี 

monopoly โมโนโพลี 

Monroe Doctrine หลกัคาํสอนมอนโร 

Montgomery Bus Boycott การคว ํ่าบาตรมอนทโ์กเมรี บสั 

Mormon Church โบสถม์อร์มอน 

muckrakers นกัขดุคุย้(เร่ืองทุจริต) 

multicultural วฒันธรรมหลากหลาย 

multiculturalism การมีวฒันธรรมหลากหลาย 

multinational corporation บริษทัขา้มชาติ 

municipal เทศบาล 
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N  

nation ชาติ 

National Association for the Advancement of 
Colored People (NAACP) 

สมาคมแห่งชาติเพ่ือความกา้วหนา้ของคนผิวสี (NAACP) 

National Organization of Women (NOW) องคก์ารสตรีแห่งชาติ (NOW) 

National Socialist Party พรรคสงัคมนิยมของประเทศ 

Native American Indian ชาวอเมริกนัพ้ืนเมือง 

natural resources ทรัพยากรธรรมชาติ  

natural rights สิทธิธรรมชาติ  

naturalization การแปลงสญัชาติ 

naval forces กองทพัเรือ 

navigation การนาํทาง 

necessary and proper clause วรรคความจาํเป็นและความเหมาะสม 

negotiation การเจรจา 

neutrality ความเป็นกลาง 

New Deal ขอ้ตกลงใหม่ 

New Federalism ลทัธิรวมกนัเป็นสหรัฐใหม่ 

New Frontier ชายแดนใหม่ 

New York State Constitution รัฐธรรมนูญรัฐนิวยอร์ก 

nonpartisan ไม่ลาํเอียง 

non-violence การไม่ใชค้วามรุนแรง 

normal ปกติ 

North เหนือ 

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

northeast ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

northwest ตะวนัตกเฉียงเหนือ 

Northwest Ordinance บญัญติัตะวนัตกเฉียงเหนือ 

Nuclear families ครอบครัวขนาดเลก็ 

nullification การทาํใหเ้ป็นโมฆะ 

nullify 
 
 
 

ทาํใหเ้ป็นโมฆะ 
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O  

oil crisis วกิฤตนํ้ ามนั 

Old Imperialism ลทัธิจกัรวรรดินิยมเก่า 

Open door Policy นโยบายเปิดประต ู

open shop ร้านเปิด 

opposition ฝ่ายตรงขา้ม 

ordinance บญัญติั 

overexpansion การขยายมากเกินไป 

overproduction การผลิตมากเกินไป 

ownership การเป็นเจา้ของ 

P  

Pacific Northwest แปซิฟิก นอร์ธเวสต ์

pacifism ลทัธิต่อตา้นความรุนแรง 

pardon การใหอ้ภยั 

Paris Peace Accords ขอ้ตกลงสนัติปารีส 

parliament รัฐสภา 

parliamentary democracy ประชาธิปไตยรัฐสภา 

partitioned ท่ีแบ่งแยก 

partnerships หุน้ส่วน 

past อดีต 

patriotism ความรักชาติ 

patronage การอุปถมัภ ์

peace movement การเคล่ือนไหวเพ่ือสนัติ 

peace treaty สนธิสญัญาสนัติ 

persecution การประหตัประหาร 

Persian Gulf Crisis วกิฤตอ่าวเปอร์เซีย 

philanthropy การทาํบุญ 

physical environment สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

physical maps แผนท่ีทางกายภาพ 

Plains States เพลนส์ สเตทส์ 

plantation system ระบบการปลูกพืช 
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Pledge of Allegiance คาํปฏิญาณแสดงความจงรักภกัดี 

pluralism หลายฝ่าย 

pocket veto การยบัย ั้งโดยเก็บเร่ืองไว ้

political affairs การบา้นการเมือง 

political boundaries พรมแดนทางการเมือง 

political cartoons การ์ตูนการเมือง 

political corruption การทุจริตทางการเมือง 

political institutions สถาบนัทางการเมือง 

political machine เคร่ืองจกัรทางการเมือง 

political maps แผนท่ีทางการเมือง 

political organization การจดัการทางการเมือง 

political party พรรคการเมือง 

political platform แท่นทางการเมือง 

political power อาํนาจทางการเมือง 

political radicals คนหวัรุนแรงทางการเมือง 

political systems ระบบทางการเมือง 

pol tax ภาษีต่อหวั 

pollution มลพิษ 

popular sovereignty อธิปไตยประชานิยม 

popular vote คะแนนนิยม 

Populist Movement การเคล่ือนไหวประชานิยม 

pork-barrel legislation นิติบญัญติัหมู-บาร์เรล 

post-industrial หลงัยคุอุตสาหกรรม 

post-modern หลงัยคุโมเดิร์น 

postwar หลงัสงคราม 

poverty ความยากจน 

prairie ทุ่งหญา้ 

preamble คาํนาํ 

Preamble of the Constitution คาํนาํของรัฐธรรมนูญ 

prejudice อคติ 

president ประธานาธิบดี 

President of the United States ประธานาธิบดีของสหรัฐ 
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President Pro-tempore (of the Senate) ประธานสภาชัว่คราว (แห่งวฒิุสภา) 

presidio คณะกรรมการบริหาร 

privateer เรือส่วนตวั 

productivity ความสามารถในการผลิต 

Progressive Movement การเคล่ือนไหวเพ่ือความกา้วหนา้ 

progressive tax ภาษีแบบกา้วหนา้ 

Prohibition การหา้ม 

propaganda การโฆษณาชวนเช่ือ 

proportional representation การแทนตามสดัส่วน  

proprietorship ความเป็นเจา้ของ 

prosperity ความรุ่งเรือง 

protect ปกป้อง 

protectionist ผูส้นบัสนุนอตัราภาษีสูง 

protective tariff ภาษีศุลกากรอตัราสูง 

protectorate รัฐในอารักขา 

protest (march) ประทว้ง (เดินประทว้ง) 

public education การศึกษาท่ีรัฐจดัให ้

public land พ้ืนดินสาธารณะ  

public policy นโยบายรัฐ 

pump priming ป้ัม ไพรม่ิง 

Puritan work ethic จริยธรรมในงานแบบพิวริตนั 

Puritans พวกพิวริตนั 

pursuit of happiness การหาความสุข 

Q  

Quakers เควกเกอร์ส 

quarantine กกับริเวณ 

quorum 
 

องคป์ระชุม 

R  

racial ทางเช้ือชาติ 

racial group กลุ่มทางเช้ือชาติ 

racial segregation การแบ่งแยกทางเช้ือชาติ 
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racism การเหยยีวสีผิว 

radical คนสุดโต่ง 

ratification การใหส้ตัยาบนั 

ratify ใหส้ตัยาบนั 

real politic ระบบการเมืองแบบหน่ึง 

real wages ค่าจา้งจริง 

rebate เงินคืน 

recall เรียกคืน 

recession ภาวะถดถอย 

reciprocity ความสมัพนัธ์แบบกนัและกนั 

reconstruction การสร้างใหม่ 

Red Scare เรด สการ์ 

redistribution of wealth การกระจายความมัง่คัง่ใหม่ 

referendum ประชามติ 

refugee ผูล้ี้ภยั 

region ภูมิภาค 

regionalism ภูมิภาคนิยม 

regulation ระเบียบ 

religion ศาสนา 

religious beliefs ความเช่ือทางศาสนา  

religious group กลุ่มทางศาสนา 

reparation การชดใช ้

repeal การถอน 

representation การเป็นตวัแทน 

representative ทางเลือก 

representative democracy ประชาธิปไตยทางเลือก 

representative government รัฐบาลทางเลือก 

repression การกดข่ี 

republic สาธารณรัฐ 

Republican รีพบัลิกนั 

Republican Party พรรครีพบัลิกนั 

reservations การจอง 
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resignation การลาออก 

resolution ทางออก 

resources ทรัพยากร 

respect เคารพ 

return to normalcy กลบัไปสู่สภาพปกติ 

revenue tariff ภาษีเงินได ้

revolution การปฎิวติั 

rider ผูข้บัข่ี 

rights สิทธิ 

rights of the accused สิทธิของผูถู้กกล่าวหา 

Rights-Wing Groups กลุ่มการเมืองอนุรักษนิ์ยม 

riot การจลาจล 

river systems ระบบแม่นํ้ า 

roads ถนน 

Roosevelt Corollary รูสเวลท ์โคโรลลารี 

Rosenberg trials การพิจารณาคดีโรเซนเบิร์ก 

Rugged Individualism ปัจเจกนิยมเป็นจุดๆ 

rule of law กฎของกฎหมาย 

Rural ชนบท 

S  

Sacco and Vanzetti case คดีซกัโคและแวนเซตตี 

salutary neglect การละเลยอยา่งสุภาพ 

Sandinistas แซนดินิสตา 

satellite nation รัฐบริวาร 

scabs ตกสะเก็ด 

scandal เร่ืองอ้ือฉาว 

scarcity ท่ีหายาก 

Scopes trial การพิจารณาคดีสโคปส์ 

secede แยกออก 

secession การแยกออก 

Second Continental Congress การประชุมสภาอาณานิคมคร้ังท่ีสอง 
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sectionalism การแบ่งแยกนิกาย 

securities หลกัทรัพย ์

Securities and Exchange Commission (SEC) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(เอสอีซี) 

sedition การปลุกระดม 

Sedition Act กฎหมายการปลุกระดม 

segregation การแบ่งแยก 

self-determination ความมุ่งมัน่ 

Senate วฒิุสภา 

Seneca Falls เซเนกา ฟอลลส์ 

separate but equal แยกแต่เท่ากนั 

separation การแยก 

separation of church and state การแยกโบสถแ์ละรัฐ 

separation of powers การแบ่งแยกอาํนาจ 

settlement house บา้นการตั้งถ่ินฐาน 

sharecropping การเช่านาและจ่ายค่าเช่าดว้ยผลผลิต 

Shay’s Rebellion การจลาจลเชส์ 

Sherman Anti-Trust Act กฎหมายต่อตา้นการผกูขาดเชอร์แมน 

Sit-in การชุมนุมประทว้ง 

slave trade การคา้ทาส 

slave uprisings การจลาจลทาส 

slavery การเป็นทาส 

slums สลมั 

social behavior พฤติกรรมทางสงัคม 

social contract สญัญาประชาคม 

Social Darwinism ลทัธิดาร์วนิทางสงัคม 

social gospel พระกิตติคุณทางสงัคม 

social security การประกนัสงัคม 

social services บริการสงัคม 

social tensions ความตึงเครียดทางสงัคม 

socialism สงัคมนิยม 

Socialist Party พรรคสงัคมนิยม 

Socialist Republics โซเชียล รีพบับลิก 
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society สงัคม 

sociology สงัคมวทิยา 

soldiers ทหาร 

South ใต ้

sovereignty อธิปไตย 

Soviet Union สหภาพโซเวยีต 

space race การแข่งขนักนัทางอวกาศ 

Spanish Civil War สงครามกลางเมืองสเปน 

spatial patterns รูปแบบพ้ืนท่ี 

Speaker of the House โฆษกรัฐสภา 

Special Olympic โอลิมปิกพิเศษ 

specie เหรียญ 

speculation การเก็งกาํไร 

sphere of influence ดินแดนในอาํนาจ 

spiritual beliefs ความเช่ือเร่ืองจิตวญิญาณ 

Square Deal สแควร์ ดีล 

Stamp Act กฎหมายสแตมป์ 

Star Wars สงครามดาวดาง 

starvation การอดตาย 

state รัฐ 

state action การกระทาํของรัฐ 

state government รัฐบาลรัฐ 

state legislature สภานิติบญัญติัรัฐ 

statehood การเป็นรัฐ 

stereotype ทศันคติทัว่ไปของคน 

stewardship theory ทฤษฎีการเป็นผูพิ้ทกัษ ์

stock หุน้ 

stock market crash การล่มของตลาดหุน้ 

strict construction การสร้างเขม้งวด 

strikes การประทว้งหยดุงาน 

submission การยอมจาํนน 

subsistence farming การทาํนาพอเพียง 
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suburban ยา่นชานเมือง 

suburbanization การทาํใหเ้ป็นยา่นชานเมือง 

subversives ซ่ึงลม้ลา้ง 

suffrage คะแนนเสียง 

summit สุดยอด 

super majority เสียงขา้งมากเดด็ขาด 

supply and demand อุปทานและอุปสงค ์

supply-side economics เศรษฐกิจดา้นอุปทาน 

supremacy อาํนาจสูงสุด 

supremacy clause วรรคอาํนาจสูงสุด 

Supreme Court ศาลสูง 

surveys แบบสาํรวจ 

T  

Tammany Hall แทมมานี ฮอลล ์

tariff ภาษีศุลกากร 

taxation การจดัเก็บภาษี 

taxes ภาษี 

Teapot Dome Scandal เร่ืองอ้ือฉาวทีพอ็ท โดม 

technological unemployment การวา่งงานทางเทคโนโลย ี

technology เทคโนโลย ี

temperance movement การเคล่ือนไหวกาํจดัการเสพของมึนเมา 

tenant farmer ลูกนา 

tenement ท่ีอยูอ่าศยั 

termination การยติุ 

territory เขตแดน 

terrorism การก่อการร้าย 

Tet offensive การรุกตรุษญวน 

textile ส่ิงทอ 

The Federalist Papers หนงัสือพิมพท่ี์สนบัสนุนลทัธิรวมกนัเป็นสหรัฐ 

The Zenger Case คดีเซนเกอร์ 

third party มือท่ีสาม 
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Third World โลกท่ีสาม 

Three-fifths Compromise การประนีประนอมเศษสามส่วนหา้ 

totalitarian เผดจ็การ 

town meeting การประชุมเมือง 

trade คา้ขาย 

trade deficit การขาดดุลการคา้ 

trade imbalance การไม่สมดุลทางการคา้ 

trade markets ตลาดการคา้ 

tradition ประเพณี 

treason การทรยศ 

treaties สนธิสญัญา 

trickle down economic เศรษฐกิจไหลริน 

trust ทรัสต ์

trust-busting การทาํลายทรัสต ์

U  

U.S. Constitution รัฐธรรมนูญสหรัฐ 

unalienable rights สิทธิท่ีโอนไม่ได ้

Uncle Tom’s Cabin กระท่อมขององัเคิล ทอม 

unconstitutional ท่ีไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 

under consumption การบริโภคนอ้ยเกิน 

Underground Railroad ทางรถไฟใตดิ้น 

Underwood Tariff ภาษีศุลกากรอนัเดอร์วดู 

undocumented ไม่มีการจดัเก็บเป็นเอกสาร 

unemployment การวา่งงาน 

unicameral ท่ีมีสภาเดียว 

union สหภาพ 

United Nations สหประชาชาติ 

upward mobility การเคล่ือนท่ีข้ึน 

urban ในเมือง 

urban development การพฒันาในเมือง 

urbanization การเป็นชุมชนเมือง 
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utilities สาธารณูโภค 

V  

Versailles Treaty สนธิสญัญาแวร์ซายส์ 

veto อาํนาจยบัย ั้ง 

veto override การลบลา้งอาํนาจยบัย ั้ง 

Vice President รองประธานาธิบดี 

victory ชยัชนะ 

Vietnam เวยีดนาม 

viewpoint มุมมอง 

Volstead Act กฎหมายวอลสเตด 

vote ลงคะแนนเสียง 

Voting Rights Act (1965) กฎหมายสิทธิการลงคะแนนเสียง (1965) 

W  

Wagner Act กฎหมายแวกเนอร์ 

war สงคราม 

War against poverty สงครามกบัความยากจน 

Watergate scandal เร่ืองอ้ือฉาววอเตอร์เกท 

wealth ความมัง่คัง่ 

welfare capitalism ลทัธิทุนนิยมสวสัดิการ 

welfare reform การปฏิรูปสวสัดิการ 

West ตะวนัตก 

western ทางตะวนัตก 

Whiskey Rebellion กบฏวสิก้ีย ์

White House ทาํเนียบขาว 

white supremacy อาํนาจสูงสุดของคนผิวขาว 

wildcat strike การนดัหยดุงานเถ่ือน 

women’s right สิทธิสตรี 

Woman’s Suffrage การลงคะแนนเสียงของผูห้ญิง 

work ethic จริยธรรในการทาํงาน 

working class ชนชั้นคนทาํงาน 

Works Project Administration การบริหารความกา้วหนา้ 
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World Court ศาลโลก 

world war สงครามโลก 

worldview มุมมองเก่ียวกบัโลก 

Wounded Knee วนูเด็ดนี 

writ of habeas corpus หมายศาลฮาบิอสั คอร์บสั 

writ of mandamus หมายศาลแมนดามสั 

X Y Z  

yellow journalism วารสารศาสตร์สีเหลือง 

Yellow Peril อนัตรายสีเหลือง 

yellow press ส่ือมวลชนสีเหลือง 

zoning การจดัโซน 

 




