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A  

abolition การยกเลิก 

abuses การใชใ้นทางผดิ 

acculturation การถ่ายทอดวฒันธรรม 

adaptation การปรับตวั 

advantages ขอ้ไดเ้ปรียบ 

agrarian เก่ียวกบัไร่นาท่ีดิน 

Albany Plan of Union แผนอลับานีของสหภาพ 

alien คนต่างดา้ว 

alliance ฝ่ายพนัธมิตร 

alliances ฝ่ายพนัธมิตร 

Allied powers ฝ่ายมหาอาํนาจสมัพนัธมิตร 

amendment การแกไ้ขเพ่ิมเติม 

American Federation of Labor สหพนัธ์ของแรงงานอเมริกนั 

American Railway Union สหภาพการรถไฟอเมริกนั 

American Revolution การปฎิวติัอเมริกนั 

American system (Clay) ระบบอเมริกนั (ดินเหนียว) 

ancestors บรรพบุรุษ 

ancestors worship การบูชาบรรพบุรุษ 

animism ไสยศาสตร์ 

Annapolis Convention สนธิสญัญาแอนนาโปลิส 

anthropology มานุษยวทิยา 

Anti-Federalists ฝ่ายแอนต้ีเฟดเดอรัลลิสต ์

appeasement การเอาใจ 

apportionment การแบ่งสรร 

architectural drawings ภาพวาดทางสถาปัตยกรรม 

army กองทพั 

Articles of Confederation บทบญัญติัแห่งสมาพนัธรัฐ 

artifacts ส่ิงประดิษฐ ์

assassination การลอบสงัหาร 

assassinations การลอบสงัหาร 

Assembly การชุมนุม 

astronauts นกัอวกาศ 
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atomic bomb ระเบิดปรมาณู 

austerity ความเขม้งวด 

autonomy เอกราช 

Axis powers ฝ่ายอกัษะ 

Aztecs ชนพ้ืนเมืองแอชเท็ก 

B  

baby boom ยคุท่ีมีทารกเกิดมากกวา่ปกติ 

banking การธนาคาร 

Berlin airlift การขนส่งทางอากาศเบอร์ลิน 

Berlin Wall กาํแพงเบอร์ลิน 

bicameral ท่ีมีสองสภา 

bicameral legislature สภานิติบญัญติัท่ีมีสองสภา 

blitzkrieg การสงครามฟ้าแลบ 

Bolshevik Revolution การปฎิวติับอลเชวคิ 

bonds พนัธะ 

British North America Act กฎหมายบริทิช นอร์ธ อเมริกา 

Buddhism ศาสนาพทุธ 

business ธุรกิจ 

business organization การจดัการธุรกิจ 

C  

Camp David Accord ขอ้ตกลงเดวดิ แคมป์ 

campaign การรณรงค ์

Canada แคนาดา 

Canadian Bill of Rights กฎหมายสิทธิพลเมืองแคนาดา 

canal คลอง 

Caribbean แคริบเบียน 

categories หมวดหมู่ 

Catholics คาธอลิก 

census reports รางานการสาํรวจสาํมะโนประชากร 

Central America อเมริกากลาง 

characteristics คุณลกัษณะ 

checks and balances การตรวจสอบและการรักษาสมดุล 

chemical warfare การทาํสงครามทางเคมี 
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child labor แรงงานเด็ก 

Christianity ศาสนาคริสต ์

chronological order ลาํดบัตามเวลาท่ีเกิด 

chronology ลาํดบัเหตุการณ์ 

civil service ราชการพลเรือน 

civil war สงครามกลางเมือง 

clan ตระกลู 

Cold War สงครามเยน็ 

collapse ล่มสลาย 

commerce การคา้ 

Common good ประโยชน์ส่วนรวม 

communism ลทัธิคอมมิวนิสต ์

communist nations ประเทศคอมมิวนิสต ์

competition การแข่งขนั 

compromise ประนีประนอม 

Compromise of 1850 การประนีประนอมแห่งปี 1850 

Confucianism ลทัธิขงจ้ือ 

conscription การเกณฑท์หาร 

Conservation Day วนัการอนุรักษ ์

Constitutional Amendments การแกไ้ขรัฐธรรมนูญ 

Constitutional Convention การประชุมรัฐธรรมนูญ 

construction การสร้าง 

consumer society สงัคมผูบ้ริโภค 

consumption การบริโภค 

containment การบรรจุ 

continental congress การประชุมสภาอาณานิคม 

convention แบบแผน 

cooperation การร่วมมือกนั 

corruption การทุจริต 

cotton ผา้ฝ้าย 

court cases คดีในศาล 

credit เครดิต 

Cuban missile crisis วกิฤตการณ์ขีปนาวธุคิวบา 
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cultural diffusion การแพร่กระจายทางวฒันธรรม 

cultural diversity ความหลากหลายทางวฒันธรรม 

cultural identity อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

cultural patterns รูปแบบทางวฒันธรรม 

cultural understanding ความเขา้ใจทางวฒันธรรม 

currency สกลุเงิน 

D  

debate การโตว้าที 

Democratic Party พรรคประชาธิปัตย ์

democratic society สงัคมประชาธิปไตย 

depression รอยเวา้ลง 

depressions รอยเวา้ลง 

deregulation การไม่ควบคุม 

direct election of Senators การเลือกตั้งวฒิุสมาชิกโดยตรง 

direct versus indirect election การเลือกตั้งโดยตรงเม่ือเทียบกบัโดยออ้ม 

disabled พิการ 

disadvantages ขอ้เสียเปรียบ 

disarmament การลดอาวธุ 

discrimination การเลือกปฏิบติั 

diseases โรค 

doctrine หลกัคาํสอน 

domestic ในประเทศ 

Domestic policy นโยบายในประเทศ 

draft riots จลาจลการเกณฑท์หาร 

Dust Bowl  ท่ีแหง้แลง้ 

E  

Eastern Hemisphere  ซีกโลกตะวนัออก  

 economic development การพฒันาทางเศรษฐกิจ 

Economies (traditional, command, market,  
and mixed) 

เศรษฐกิจ (ประเพณี คาํสัง่ ตลาด และผสม) 

elastic clause วรรคยดืหยุน่ 

electoral เก่ียวกบัการเลือกตั้ง 

emancipation การปลดปล่อย 

Emancipation Proclamation ประกาศการปลดปล่อย 



Middle School Social Studies Glossary 

NYS Statewide Language RBERN 
 

ENGLISH THAI 
Embargo Act กฎหมายการหา้มส่งสินคา้ 

emergence การเกิดข้ึน 

empathy การเห็นอกเห็นใจ 

  

F  

fact / opinion ขอ้เทจ็จริง / ความคิดเห็น 

famine ความอดอยาก 

Far West ตะวนัตกไกล 

farmer ชาวนา 

fauna สตัว ์

federal กลาง 

“federal” (“national”) government รัฐบาล“กลาง” (“ระดบัประเทศ”) 

Federal Reserve Act กฎหมายธนาคารสาํรอง 

federal system ระบบรัฐบาลกลาง 

federal union สหภาพส่วนกลาง 

Federalism ลทัธิรวมกนัเป็นสหรัฐ 

Federalist Papers หนงัสือพิมพท่ี์สนบัสนุนลทัธิรวมกนัเป็นสหรัฐ 

Federalists ผูส้นบัสนุนลทัธิรวมกนัเป็นสหรัฐ 

Filipinos ชาวฟิลิปปินส์ 

financial institutions สถาบนัการเงิน 

First Continental Congress การประชุมสภาอาณานิคมคร้ังแรก 

flora พฤกษา 

foreign ต่างประเทศ 

foreign aid ความช่วยเหลือต่างประเทศ 

foreign markets ตลาดต่างประเทศ 

foreign policy นโยบายต่างประเทศ 

foreign trade การคา้ขายต่างประเทศ 

Fort Sumter ฟอร์ท ซมัเตอร์ 

Fourteen Points ฟอร์ทีน พอยทส์ 

franchise แฟรนไชส์ 

freedom trail เสน้ทางสู่อิสรภาพ 

French and Indian War สงครามฝร่ังเศสและอินเดียน 

French Revolution การปฎิวติัฝร่ังเศส 
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French-Canadian ฝร่ังเศส-แคนาดา 

frontier ชายแดน 

fugitive slave laws กฎหมายทาสผูล้ี้ภยั 

G  

gender เพศ 

genocide การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ 

global economy เศรษฐกิจโลก 

“Good Neighbor Policy” “นโยบายเพ่ือนบา้นท่ีดี” 

graduated income tax ภาษีรายไดต้ามระดบั 

Grange แกรนจ ์

Great Britain สหราชอาณาจกัร 

Great Compromise เกรท คอมโพรไมส์ 

Greece กรีซ 

grids เสน้ตาราง 

H  

Harlem Renaissance ฮาร์เลม เรอเนสซองซ์ 

Haymarket Riot การจลาจลเฮยม์าร์เก็ต 

heroes วรีบุรุษ 

heroines วรีสตรี 

Hinduism ศาสนาฮินดู 

historian นกัประวติัศาสตร์ 

historical analysis การวเิคราะห์ทางประวติัศาสตร์ 

historical development การพฒันาทางประวติัศาสตร์ 

holocaust การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ 

human dignity เกียรติการเป็นมนุษย ์

human rights violations การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

I  

identity อตัลกัษณ์ 

illustrate แสดงตวัอยา่ง 

impact ผลกระทบ 

impacts ผลกระทบ 

impeachment การกล่าวโทษเจา้หนา้ท่ีชั้นสูง 

imperialism ลทัธิจกัรวรรดินิยม 
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imperialist ผูส้นบัสนุนลทัธิจกัรวรรดินิยม 

incarceration การจองจาํ 

Incas พวกอินคา 

income รายได ้

income tax ภาษีเงินได ้

India อินเดีย 

indigenous development การพฒันาชนพ้ืนเมือง 

industrial ทางอุตสาหกรรม 

industrial power อาํนาจทางอุตสาหกรรม 

Industrial Revolution การปฎิวติัทางอุตสาหกรรม 

Industrial Workers of the World คนทาํงานอุตสาหกรรมของโลก 

inflation เงินเฟ้อ 

initiative เบ้ืองตน้ 

institution สถาบนั 

integrity คุณธรรม 

interactions การตอบโต ้

international ระดบันานาชาติ 

internment การฝึกงาน 

interrelationships ความสมัพนัธ์กนั 

interstate ระหวา่งรัฐ 

interstate commerce การคา้ระหวา่งรัฐ 

interstate highway system ระบบทางเหลวงระหวา่งรัฐ 

intervention การแทรกแซง 

intolerance การขาดความอดทน 

investments การลงทุน 

involvement การมีส่วนร่วม 

Irish ไอริช 

Islam อิสลาม 

isolation การแยกออก 

isolationism ลทัธิโดดเด่ียว 

Italy อิตาลี 

J  

Japanese ญ่ีปุ่น 
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Japanese-Americans ญ่ีปุ่น-อเมริกนั 

Jews ยวิ 

Judaism ศาสนายวิ 

Judicial review การตรวจตราตุลาการ 

justice ความยติุธรรม 

K  

Kansas-Nebraska Act กฎหมายแคนซสั-อลาสกา้ 

Kellogg-Briand Pact สญัญาเคลลอก-ไบรอนัด ์

kinship ระบบเครือญาติ 

Knights of Labor อศัวนิของแรงงาน 

Korean War สงครามเกาหลี 

L  

labor markets ตลาดแรงงาน 

labor union สหภาพแรงงาน 

land bridge สะพานท่ีดิน 

Land Ordinance of 1785  บญัญติัท่ีดินปี 1785  

Latin America ละตินอเมริกา 

latitude เสน้รุ้ง 

League of Nations สนันิบาตชาติ 

legislation การออกกฎหมาย 

legislature สภานิติบญัญติั 

leisure activities กิจกรรมยามวา่ง 

life expectancy ช่วงอายขุองชีวติ 

limited government รัฐบาลจาํกดั 

Lincoln-Douglas debate การโตว้าทีลินคอลน์-ดกักลาส 

literature วรรณคดี 

longitude เสน้แวง 

Louisiana Purchase การซ้ือลุยเซียนา 

loyalists ผูจ้งรักภกัดี 

M  

Manhattan Project โครงการแมนฮตัตนั 

Manifest Destiny โองการของพระเจา้ 

majority rule ระบบเสียงขา้งมาก 
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manufactured goods สินคา้ท่ีผลิต 

manufacturing การผลิต 

Marshall Plan แผนมาร์แชลล ์

Mayas ชาวมายา 

Mayflower Compact สญัญาเมยฟ์ลาวเวอร์ 

Memorial Day วนัระลึกถึงทหารสหรัฐ 

mercantilism พาณิชยนิ์ยม 

Mexican War สงครามเมก็ซิโก 

Mexicans ชาวเมก็ซิกนั 

Middle Ages ยคุกลาง 

middle class ชนชั้นกลาง 

Midwest ตะวนัออกกลาง 

military ทหาร 

minorities ชนกลุ่มนอ้ย 

minority ชนกลุ่มนอ้ย 

Missouri Compromise การประนีประนอมมิสซูรี 

Mobile society สงัคมเคล่ือนท่ี 

mobilization การเคล่ือนท่ี 

Monroe Doctrine หลกัคาํสอนมอนโร 

monuments อนุสาวรีย ์

Muckrakers มกัแครกเกอร์ส 

N  

NAACP เอน็เอเอซีพี 

NAFTA นาฟตา 

narratives เร่ืองเล่า 

national ระดบัประเทศ 

national origins ประเทศท่ีมา 

nationalism ชาตินิยม 

Native American Indians ชาวอเมริกนัพ้ืนเมือง 

NATO นาโต ้

natural boundaries พรมแดนธรรมชาติ 

natural resources ทรัพยากรธรรมชาติ  

naturalization การแสดงสญัชาติ 
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navigation การนาํทาง 

navy ทหารเรือ 

Nazi Germany เยอรมนีนาซี 

Nazi Holocaust การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุนาซี 

Neolithic Revolution การปฎิวติัยคุหินใหม่ 

neutrality ความเป็นกลาง 

New Deal ขอ้ตกลงใหม่ 

newspapers หนงัสือพิมพ ์

noninterference (“laissez-faire”) การไม่แทรกแซง (“ปล่อยใหท้าํเอง”) 

“normalcy” “ความปกติ” 

Northwest Ordinance บญัญติันอร์ทเวสท ์

nuclear  นิวเคลียร์ 

nuclear families ครอบครัวขนาดเลก็ 

nuclear family ครอบครัวท่ีประกอบดว้ยพอ่แม่ลูก 

nullification การทาํใหเ้ป็นโมฆะ 

O  

oil นํ้ามนั 

Open Door Policy นโยบายประตูเปิด 

opportunity costs ตน้ทุนโอกาส 

oppression การกดข่ีข่มเหง 

oral histories เร่ืองราวแบบปากต่อปาก 

ordinance บญัญติั 

Oregon Territory พรมแดนโอเรกอน 

overpopulation การมีประชากรมากเกินไป 

P  

Panama Canal คลองปานามา 

Parliament รัฐสภา 

patriots คนรักชาติ 

Patroonship system ระบบพาทรูน 

peace สนัติภาพ 

peacekeeping การรักษาสนัติภาพ 

perceptions การรับรู้ 

periodization’s แนวทางการซอ้มอยา่งเป็นระบบ 
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persecution การประหตัประหาร 

Persian Gulf War สงครามอ่าวเปอร์เซีย 

perspective มุมมอง 

pioneers ผูบุ้กเบิก 

plantation การปลูกพืช 

plantation system ระบบการปลูกพืช 

pledge of allegiance คาํปฏิญาณแสดงความจงรักภกัดี 

policy นโยบาย 

political boundaries พรมแดนทางการเมือง 

political parties พรรคการเมือง 

political power อาํนาจทางการเมือง 

politics การเมือง 

popular vote คะแนนนิยม 

Populist movement การเคล่ือนไหวประชานิยม 

postwar หลงัสงคราม 

Poughkeepsie Convention อนุสญัญาเพาคีพซ่ี 

poverty ความยากจน 

preamble คาํนาํ 

precedent ก่อนหนา้ 

Preindustrial Age ยคุก่อนอุตสาหกรรม 

President’s cabinet คณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดี 

primary elections การเลือกตั้งหลกั 

primary sources แหล่งท่ีมาหลกั 

principles หลกัการ 

privileges สิทธิพิเศษ 

proclamation การประกาศ 

productivity ความสามารถในการผลิต 

profit กาํไร 

progressive ท่ีกา้วหนา้ 

Progressive leaders ผูน้าํหวักา้วหนา้ 

prohibition การหา้ม 

propaganda การโฆษณาชวนเช่ือ 

prosperity ความรุ่งเรือง 
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protests การประทว้ง 

psychology จิตวทิยา 

Puritans พวกพิวริตนั 

pursuit of happiness การหาความสุข 

Q  

Quakers เควกเกอร์ส 

Quebec Act กฎหมายควเีบก 

Quota Act กฎหมายโควตา้ 

R  

racial  ทางเช้ือชาติ 

racial discrimination การเลือกปฏิบติัตามเช้ือชาติ 

racism การเหยยีวสีผิว 

railroads ทางรถไฟ 

ratification การใหส้ตัยาบนั 

rationing การแบ่งสนัปันส่วน 

recall ระลึก 

recall election การเลือกตั้งถอดถอน 

reconstruction การสร้างใหม่ 

reductions การลด 

referendum ประชามติ 

reform ปฏิรูป 

reform movement การเคล่ือนไหวปฏิรูป 

regulation การควบคุม 

reliability การพ่ึงพาได ้

relief การบรรเทา 

Renaissance ยคุเรอเนสซองซ์ 

reparation การซ่อมแซม 

reparations การซ่อมแซม 

representation การเป็นตวัแทน 

repression การกดข่ี 

“Republican” government รัฐบาล “รีพบัลิกนั” 

Republican Party พรรครีพบัลิกนั 

resignation การลาออก 
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restrict จาํกดั 

Rights of the minority สิทธิของชนกลุ่มนอ้ย 

river civilizations (Mesopotamia, Egypt, China, Indus 
Valley) 

อารยธรรมริมแม่นํ้ า (เมโสโปเตเมีย อียปิต ์จีน อินดสัวลัเลย)์ 

Rome โรม 

Roosevelt Corollary รูสเวลท ์โคโรลลารี 

Roosevelt’s Executive Order 8802 คาํสัง่บริหารของรูสเวลท ์8802 

Roosevelt’s Treaty of Portsmouth สนธิสญัญาพอร์ทเมาธ์ของรูสเวลท ์

S  

scandals เร่ืองอ้ือฉาว 

scholars นกัวชิาการ 

scientific วทิยาศาสตร์ 

sculpture รูปป้ัน 

secession การแยกออก 

Second Continental Congress การประชุมสภาอาณานิคมคร้ังท่ีสอง 

secondary sources แหล่งท่ีมารอง 

sectional บางส่วน 

sedition การปลุกระดม 

Sedition Act of 1918 กฎหมายการปลุกระดมปี 1918 

segregation การแบ่งแยก 

self-government การปกครองตวัเอง 

Senate วฒิุสภา 

separation of powers การแบ่งแยกอาํนาจ 

separatism แนวคิดชอบแบ่งแยก 

settlement houses บา้นการตั้งถ่ินฐาน 

sharecropping การเช่านาและจ่ายค่าเช่าดว้ยผลผลิต 

Shay’s Rebellion การจลาจลเชส์ 

shelter ท่ีพกัพิง 

Sherman Antitrust Act กฎหมายต่อตา้นการผกูขาดเชอร์แมน 

significance ความสาํคญั 

skilled workers คนงานมีทกัษะ 

social commentary การวจิารณ์ทางสงัคม 

social sciences (anthropology, economics, geography, 
history, political science, psychology and sociology) 

สงัคมศาสตร์ (มานุษยวทิยา เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ จิตวทิยา สงัคมวทิยา) 
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social scientific method วธีิทางสงัคมศาสตร์ 

social security การประกนัสงัคม 

socialism สงัคมนิยม 

Socialist Party พรรคสงัคมนิยม 

sociology สงัคมวทิยา 

soup kitchen การเล้ียงอาหารคนจน 

Southwest เซาธ์เวสท ์

Soviet Union สหภาพโซเวยีต 

Spanish-American War สงครามสเปน-อเมริกนั 

spatial organization การจดัการพ้ืนท่ี 

sphere of influence ดินแดนในอาํนาจ 

spiritual beliefs ความเช่ือเร่ืองจิตวญิญาณ 

“spoils system” “ระบบการแยง่ชิง” 

Stamp Act กฎหมายสแตมป์ 

standard of living มาตรฐานของการใชชี้วติ 

state’s rights สิทธิของรัฐ 

states’ rights สิทธิของรัฐ 

status quo ฐานะท่ีเป็นอยู ่

statutes ตวับทกฎหมาย 

steel เหลก็ 

stock market ตลาดหุน้ 

stock market crash การล่มของตลาดหุน้ 

strategy กลวธีิ 

sub-Saharan Africa แอฟริกาตอนใตข้องทะเลทรายซาฮาร่า 

suffrage คะแนนเสียง 

Supreme Court decision การตดัสินของศาลสูง  

T  

Tammany Hall แทมมานี ฮอลล ์

tariff ภาษีศุลกากร 

tariffs ภาษีศุลกากร 

tax ภาษี 

temperance การควบคุมอารมณ์ 

territorial expansion การขยายอาณาเขต 
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territory อาณาเขต 

three-fifths compromise การประนีประนอมเศษสามส่วนหา้ 

timeframes ช่วงเวลา 

totalitarian เผดจ็การ 

totalitarian societies สงัคมเผด็จการ 

Townsend Plan แผนทาวน์เซนด ์

trade การคา้ขาย 

Treaties (Citizen Genet, Jay and Pinckney) สนธิสญัญา (ซิติเซน เจเนท เจยแ์ละพินซ์นีย)์ 

treaty สนธิสญัญา 

trends แนวโนม้ 

triangular trade การคา้ขายแบบสามเหล่ียม 

tribe ชนเผา่ 

Truman Doctrine หลกัคาํสอนทรูแมน 

trust ความไวใ้จ 

trusts ทรัสต ์

Tweed Ring ทวดี ริง 

U  

underground railroad ทางรถไฟใตดิ้น 

unemployment การวา่งงาน 

Union สหภาพ 

unionize การทาํใหเ้ป็นสหภาพ 

United Nations สหประชาชาติ 

United Nations Universal Declaration of Human Rights การประกาศสิทธิมนุษยชนสากลของสหประชาชาติ 

V  

Versailles Treaty สนธิสญัญาแวร์ซายส์ 

Veterans Day วนัทหารผา่นศึก 

veto อาํนาจยบัย ั้ง 

Vietnam War สงครามเวยีดนาม 

village หมู่บา้น 

W  

wage ค่าจา้ง 

wages ค่าจา้ง 

Wagner Act กฎหมายแวกเนอร์ 
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War Bonds พนัธะสงคราม  

War of 1812 สงครามปี 1812 

Warsaw Pact ขอ้ตกลงวอร์ซอว ์

waterway ทางนํ้ า 

Western Hemisphere ภาคตะวนัตกของผืนโลก 

westward expansion การขยายไปทางตะวนัตก 

westward migration การอพยพไปทางตะวนัตก 

Whiskey Rebellion กบฏวสิกีย ์

white collar งานออฟฟิศ 

white collar employees พนกังานออฟฟิศ 

women’s rights สิทธิสตรี 

women’ suffrage การลงคะแนนเสียงของผูห้ญิง 

workforce งานกาํลงั 

working conditions สภาพการทาํงาน 

Works Progress Administration การบริหารความกา้วหนา้ 

World Court ศาลโลก 

world power พลงัของโลก  

World War I สงครามโลกคร้ังแรกท่ีหน่ึง 

World War II สงครามโลกคร้ังแรกท่ีสอง 

worldviews มุมมองเก่ียวกบัโลก 

Y  

Yalta Conference การประชุมยลัตา 

“yellow journalism” “วารสารศาสตร์สีเหลือง” 

 


