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A  

A.D. คริสตศ์กัราช 

abilities ความสามารถ 

absence of government การไม่มีรัฐบาล 

absentee ballot บตัรลงคะแนนเสียงล่วงหนา้ 

accomplishments การบรรลุเป้าหมาย 

achievements ผลสาํเร็จ 

acid rain ฝนกรด 

across time and place ขา้มเวลา และสถานท่ี 

action plan แผนการดาํเนินการ 

activities กิจกรรม 

adults ผูใ้หญ่ 

aerial photographs ภาพทางอากาศ 

AFL-CIO สหภาพแรงงาน และองคก์ารสภาพอุตสาหกรรมแห่งอเมริกา 

Africa แอฟริกา 

agriculture เกษตรกรรม 

Algonquians ชนพ้ืนเมืองอเมริกาท่ีพดูภาษาแอลกองกิน 

alike/different เหมือนกนั/แตกต่าง 

allegiance ความจงรักภกัดี 

alternative solutions ทางออกอ่ืน 

altiplano ท่ีราบสูงโบลิเวยีอลัติพลาโน 

altitude ระดบัความสูง 

amendment การแกไ้ข 

American democracy:  
ideals, values/principles of 

ประชาธิปไตยอเมริกนั:  

อุดมการณ์, ค่านิยม/หลกัการของ 

American Revolution, the Americas การปฎิวติัอเมริกนั, อมริกาเหนือและใต ้

Americas อมริกาเหนือและใต ้

ancestor บรรพบุรุษ 

Antarctic Circle วงกลมแอนตาร์กติก 

Antarctica แอนตาร์กติกา 

anthem เพลงชาติ 

appoint แต่งตั้ง 

appointed leaders ผูน้าํท่ีมาจากการแต่งตั้ง 

appointed office ตาํแหน่งท่ีมาจากการแต่งตั้ง 
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archaeologists นกัโบราณคดี 

Arctic Circle วงกลมอาร์กติก 

areas พ้ืนท่ี 

arid แหง้แลง้ 

art ศิลปะ 

artifacts ส่ิงประดิษฐ ์

assembly การชุมนุม 

assembly line สายการประกอบ 

authority อาํนาจ 

autobiographies อตัชีวประวติั 

autobiography อตัชีวประวติั 

automobiles ยานยนต ์

availability การมีอยู ่

avenues of participation เสน้ทางการมีส่วนร่วม 

Aztecs ชนพ้ืนเมืองแอชเท็ก 

B  

B.C. ก่อนคริสตก์าล 

backgrounds ภูมิหลงั 

barter แลกเปล่ียน 

basic พ้ืนฐาน 

basin ลุ่มนํ้ า 

Battle of Quebec การต่อสูแ้ห่งควเิบก 

battles การต่อสู ้

before/after ก่อน/หลงั 

belief ความเช่ือ 

belief system ระบบความเช่ือ 

beliefs ความเช่ือ 

Bill of Rights กฎหมายสิทธิพลเมือง 

biographies ชีวประวติั 

biography ชีวประวติั 

bodies of water แหล่งนํ้ า 

border พรมแดน 

Boston Tea Party การแสดงการคน้คา้นการเก็บภาษีใบชา 

boundary เขตแดน 
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boycott ควํ่าบาตร 

branches of government แผนกต่างๆ ของรัฐบาล 

British North America Act กฎหมายบริทิช นอร์ธ อเมริกา 

budget งบประมาณ 

C  

cabinet คณะรัฐมนตรี 

cable สายเคเบิล 

calendar ปฏิทิน 

campaign การรณรงค ์

Canada แคนาดา 

Canadian Bill of Rights กฎหมายสิทธิพลเมืองแคนาดา 

canal คลอง 

capital (state and money) เมืองหลวง (รัฐและเงิน) 

capital goods สินคา้หลกั 

capital resources ทรัพยากรหลกั 

capitalism ลกัธิทุนนิยม 

cardinal directions ทิศทางหลกั 

cause สาเหต ุ

celebrate ฉลอง 

celebration การฉลอง 

celebrations การฉลอง 

census การสาํรวจสาํมะโนประชากร 

Central America อเมริกากลาง 

century ศตวรรษ 

change การเปล่ียน 

checks and balances การตรวจสอบและการรักษาสมดุล 

child labor แรงงานเด็ก 

children เด็ก 

Chippewa ชิปเพวา 

choice ตวัเลือก 

choices ตวัเลือก 

citizen พลเมือง 

citizenship การเป็นพลเมือง 

civic life ชีวติในเมือง 
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civic values ค่านิยมในเมือง 

civil rights สิทธิพลเมือง 

civil rights movement การเคล่ือนไหวสิทธิพลเมือง 

civil wars สงครามกลางเมือง 

civilization อารยธรรม 

civilizations อารยธรรม 

clans เผา่ 

classroom ชั้นเรียน 

climate ภูมิอากาศ 

clothing เส้ือผา้ 

collect taxes เก็บภาษี 

colonial อาณานิคม 

colonial governments รัฐบาลอาณานิคม 

colonies อาณานิคม 

colonists พลเมืองในอาณานิคม 

colony อาณานิคม 

Committees of Correspondence คณะกรรมการติดต่อ 

common good ประโยชน์ส่วนรวม 

commonwealth เครือจกัรภพ 

Commonwealth of Nations เครือจกัรภพแห่งประชาชาติ 

communication การส่ือสาร 

communism คอมมิวนิสต ์

communities ชุมชน 

community ชุมชน 

community service บริการชุมชน 

compact สญัญา 

compare/contrast เปรียบเทียบ/เปรียบเทียบขอ้แตกต่าง 

compass เขม็ทิศ 

compromise ประนีประนอม 

compulsory education การศึกษาภาคบงัคบั 

computer คอมพิวเตอร์ 

confederacy สหพนัธ์ 

conflict ความขดัแยง้ 

conflict resolution การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
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conflicts ความขดัแยง้ 

congress รัฐสภา 

conquistador ชาวสเปนท่ีปราบเมก็ซิโกและเปรู 

consequences ผลท่ีตามมา 

conservation การอนุรักษ ์

consideration การพิจารณา 

Constitution of the State of New York รัฐธรรมนูญของรัฐนิวยอร์ก 

Constitution of the United States รัฐธรรมนูญของสหรัฐ 

constitutional democracy ประชาธิปไตยโดยรัฐธรรมนูญ 

consumer ผูบ้ริโภค 

consumers ผูบ้ริโภค 

consumption การบริโภค 

consumption of goods การบริโภคของสินคา้ 

continent ทวปี 

Continental Congress การประชุมสภาอาณานิคม 

Continental Divide เสน้แบ่งเขต 

continents ทวปี 

contour เสน้ขอบ 

contrast เปรียบเทียบขอ้แตกต่าง 

contributions การบริจาค 

cooperation การร่วมมือกนั 

costs ตน้ทุน 

cotton belt แถบท่ีปลูกฝ้าย 

credit ความไวว้างใจ 

criteria เกณฑ ์

cultural characteristics คุณลกัษณะทางวฒันธรรม 

cultural contributions การสนบัสนุนทางวฒันธรรม 

cultural differences ความแตกต่างทางวฒันธรรม 

cultural diffusion การแพร่กระจายทางวฒันธรรม 

cultural diversity ความหลากหลายทางวฒันธรรม 

cultural groups กลุ่มทางวฒันธรรม 

culture วฒันธรรม 

cultures - characteristics, distribution, 
complexity of วฒันธรรม - คุณลกัษณะ การแพร่กระจาย ความซบัซอ้นของ 
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currency สกลุเงิน 

customs จารีตประเพณี 

D  

day วนั 

De Witt Clinton เด วทิท ์คลินตนั 

decade ทศวรรษ 

decision การตดัสินใจ 

decision-making การตดัสินใจ 

decisions การตดัสินใจ 

declaration การประกาศ 

Declaration of Independence การประกาศอิสรภาพ 

delta พ้ืนท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้ า 

democracy ประชาธิปไตย 

Democratic Party พรรคประชาธิปัตย ์

democratic principles หลกัการประชาธิปไตย 

democratic values ค่านิยมทางประชาธิปไตย 

developed nations ประเทศท่ีพฒันาแลว้ 

developing nations ประเทศกาํลงัพฒันา 

developments การพฒันา 

diagram แผนภาพ 

diagrams แผนภาพ 

dictatorship ระบบเผดจ็การ 

different/same แตกต่าง/เหมือนกนั 

direction ทิศทาง 

diseases โรค 

display แสดง 

disputes การโตแ้ยง้ 

distance ระยะทาง 

distribution การแพร่กระจาย 

diverse หลากหลาย 

diversity ความหลากหลาย 

document เอกสาร 

due process หลกักระบวนการอนัควร 

Dutch colonies อาณานิคมดทัช ์
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Dutch West India Company บริษทัดทัชเ์วสทอิ์นเดีย 

E  

earn ไดรั้บ 

Earth’s surface พ้ืนผิวโลก 

economic เศรษฐกิจ 

economic capital เมืองหลวงทางเศรษฐกิจ 

economic concepts แนวคิดทางเศรษฐกิจ 

economic decision making การตดัสินใจทางเศรษฐกิจ 

economic decisions การตดัสินใจทางเศรษฐกิจ 

economic development การพฒันาทางเศรษฐกิจ 

economic factors ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

economic growth การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

economic interdependence การพ่ึงพากนัและกนัทางเศรษฐกิจ 

economic systems ระบบเศรษฐกิจ 

economics เศรษฐกิจ 

economies เศรษฐกิจ 

effects ผลกระทบ 

elect เลือกตั้ง 

elected leaders ผูน้าํท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

elected office ตาํแหน่งท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

election การเลือกตั้ง 

Ellis Island เกาะเอลลิส 

emigrants ผูอ้พยพ 

empathy ความเห็นอกเห็นใจ 

employee พนกังาน 

employer นายจา้ง 

encomienda system ระบบการคา้ทาสแอตแลนติก 

encounter เผชิญหนา้ 

enforce บงัคบัใช ้

English colonies อาณานิคมองักฤษ 

environment สภาพแวดลอ้ม 

environmental factors ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม 

equality ความเท่าเทียมกนั 

equality of opportunity การมีโอกาสเท่าเทียมกนั 
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era ยคุ 

eras ยคุ 

ethnic ชาติพนัธ์ุ 

ethnic group กลุ่มชาติพนัธ์ุ 

ethnicity เช้ือชาติ 

Europe ยโุรป 

European encounter and exchanges - of 
technologies, plants, animals, diseases การเผชิญหนา้และการแลกเปล่ียนของยโุรป - ดา้นเทคโนโลย ีพืช สตัว ์โรค 

events เหตุการณ์ 

exchange การแลกเปล่ียน 

executive เก่ียวกบัการบริหาร 

executive branch of government ฝ่ายบริหารของรัฐบาล 

expansion การขยาย 

exploitation การหาประโยชน ์

exploration การสาํรวจ 

explorers นกัสาํรวจ 

exports การส่งออก 

F  

facilities ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

fact/opinion ขอ้เทจ็จริง/ความคิดเห็น 

factors of production ปัจจยัการผลิต 

factory โรงงาน 

family ครอบครัว 

far/near ไกล/ใกล ้

federal กลาง 

federal government รัฐบาลกลาง 

festival เทศกาล 

festivals เทศกาล 

flag ธง 

folktale นิทานพ้ืนบา้น 

folktales นิทานพ้ืนบา้น 

food อาหาร 

forced relocation การบงัคบัยา้ยถ่ินฐาน 

foreign policy นโยบายต่างประเทศ 
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foreign relations ความสมัพนัธ์ต่างประเทศ 

Fort Orange ป้อมปราการออเร้นจ ์

foundation รากฐาน 

free enterprise องคก์รอิสระ 

free trade การคา้เสรี 

freedom อิสรภาพ 

French Canadians ชาวแคนาดาเช้ือสายฝร่ังเศส 

French colonies อาณานิคมฝร่ังเศส 

frontier ชายแดน 

functions of government หนา้ท่ีของรัฐบาล 

fundamental economic questions คาํถามพ้ืนฐานเก่ียวกบัเศรษฐกิจ 

fundamental values ค่านิยมพ้ืนฐาน 

future  อนาคต  

G  

game เกม 

gender เพศ 

generation การก่อใหเ้กิด 

geographic characteristics คุณลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 

geographic factors ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ 

geographic features คุณลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 

geographic features/areas คุณลกัษณะ/พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ 

geographic information  ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

geography ภูมิศาสตร์ 

geological processes กระบวนการทางธรณีวทิยา 

global warming ภาวะโลกร้อน 

globe โลก 

globes โลก 

goods and services - production, 
distribution, exchange, consumption of สินคา้และบริการ - การผลิต การแพร่กระจาย การแลกเปล่ียน การบริโภค 

goods สินคา้ 

govern ปกครอง 

governance การปกครอง 

government รัฐบาล 

Great Depression ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าคร้ังใหญ่ 
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grid เสน้ตาราง 

Gross Domestic Product ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

Gross National Product ผลิตภณัฑท์ั้งหมดของชาติในหน่ึงปี 

groups กลุ่ม 

growth การเติบโต 

Gulf Stream กระแสนํ้ าอุ่นในมหาสมุทรแอตแลนติก 

H  

habitat ถ่ินท่ีอยู ่

Haudenosaunee เฮาเดโนเซานี 

health สุขภาพ 

hemisphere ซีกโลก 

historic events เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 

historical ทางประวติัศาสตร์ 

historical evidence หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 

historical narratives เร่ืองเล่าทางประวติัศาสตร์ 

history ประวติัศาสตร์ 

Holidays  ( Columbus Day, Election Day, 
Veterans Day, Thanksgiving, New Years 
Day, Dr. Martin Luther King Day, 
Presidents Day, Memorial Day, Flag Day) 

วนัหยดุ (วนัโคลมับสั วนัเลือกตั้ง วนัทหารผา่นศึก วนัขอบคุณพระเจา้ วนัปีใหม่ 

วนัดร.มาร์ติน ลูเธอร์ วนัท่ีรําลึกถึงจอร์จ วอชิงตนั วนัระลึกถึงทหารสหรัฐ 

วนัเร่ียไรเงินเพ่ือการกศุล) 

home บา้น 

hopes ความหวงั 

House of Representatives สภาผูแ้ทนราษฎร 

human มนุษย ์

human capital ทุนมนุษย ์

human migration การอพยพของมนุษย ์

human migrations การอพยพของมนุษย ์

human resources ทรัพยากรบุคคล 

human rights สิทธิมนุษยชน 

human settlements การตั้งรกรากของมนุษย ์

human systems ระบบมนุษย ์

I  

ideals of American democracy อุดมการณ์ของประชาธิปไตยอเมริกนั 

ideas ความคิด 
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identity อตัลกัษณ์ 

immigrants ผูอ้พยพ 

immigration การอพยพ 

important สาํคญั 

imports การนาํเขา้ 

inaugurated confederation สมาพนัธรัฐเร่ิมแรก 

Incas พวกอินคา 

income รายได ้

indentured servant คนรับใชแ้บบมีสญัญา 

independence อิสรภาพ 

indigenous peoples ชนพ้ืนเมือง 

individual บุคคล 

individual rights สิทธิส่วนบุคคล 

individual rights to life, liberty, pursuit of 
happiness. สิทธิส่วนบุคคลดา้นชีวติ เสรีภาพ การหาความสุข 

individuals บุคคล 

industrial expansion การขยายทางอุตสาหกรรม 

industrial growth การเติบโตทางอุตสาหกรรม 

industrial growth/expansion การเติบโต/การขยายทางอุตสาหกรรม 

Industrial Revolution การปฎิวติัทางอุตสาหกรรม 

industrialization การทาํใหเ้ป็นอุตสาหกรรม 

industry อุตสาหกรรม 

inhabitants ผูอ้าศยั 

interdependence การพ่ึงพากนัและกนั 

interdependent ท่ีพ่ึงพากนัและกนั 

international organizations องคก์รระหวา่งประเทศ 

interpret law ตีความ กฎหมาย 

interpret laws ตีความ กฎหมาย 

interpretations  การตีความ  

Inuits ชาวอินูอิต 

invention ส่ิงประดิษฐ ์

inventions ส่ิงประดิษฐ ์

Iroquois อิโรคววัส์ 

Iroquois Confederacy สหพนัธ์อิโรคววัส์ 
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irrigation การชลประทาน 

issues ประเด็น 

isthmus คอคอด 

J  

judgments คาํตดัสิน 

judicial ตุลาการ 

judicial  branch of government แผนกตุลาการของรัฐบาล 

judicial branch แผนกตุลาการ 

junta รัฐบาลทหาร 

jury ลูกขนุ 

jury service หนา้ท่ีลูกขนุ 

justice ความยติุธรรม 

K - L  

kindergarten ชั้นอนุบาล 

labor แรงงาน 

labor force แรงงาน 

labor movement การเคล่ือนไหวของแรงงาน 

labor union สหภาพแรงงาน 

land formations การก่อตวัของพ้ืนดิน 

land masses มวลดิน 

languages ภาษา 

Latin America ละตินอเมริกา 

latitude เสน้รุ้ง 

laws กฎหมาย 

laws/rules กฎหมาย/กฎ 

leaders ผูน้าํ 

League of Nations สนันิบาตชาติ 

learn เรียนรู้ 

legal เก่ียวกบักฎหมาย 

legends ตาํนาน 

legislative branch สาขานิติบญัญติั 

legislative branch of government สาขานิติบญัญติัของรัฐบาล 

legislature สภานิติบญัญติั 

liberty เสรีภาพ 
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library หอ้งสมุด 

library resources ทรัพยากรหอ้งสมุด 

life ชีวติ 

lifestyle รูปแบบชีวติ 

like/dislike ชอบ/ไม่ชอบ 

limited จาํกดั 

limited resources จาํกดั ทรัพยากร 

limited/unlimited จาํกดั/ไม่จาํกดั 

local ทอ้งถ่ิน 

local government รัฐบาลทอ้งถ่ิน 

local region ทอ้งถ่ิน ภูมิภาค 

location ตาํแหน่งท่ีตั้ง 

lock กญุแจ 

locomotive การเคล่ือนไหว 

long ago นานมาแลว้ 

longhouse บา้นยาว 

longitude เสน้แวง 

loyalist ผูจ้งรักภกัดี 

loyalty ความจงรักภกัดี 

M  

maize ขา้วโพด 

majority rule ระบบเสียงขา้งมาก 

make laws สร้างกฎหมาย 

manor คฤหาสน ์

manufacture ผลิต 

manufacturing การผลิต 

maps แผนท่ี 

markets ตลาด 

mass starvation การอดตายของคนจาํนวนมาก 

Mayas ชาวมายา 

Mayflower Compact สญัญาเมยฟ์ลาวเวอร์ 

megalopolis มหานคร 

member สมาชิก 

memorials อนุสรณ์ 
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merchant พอ่คา้ 

meridians เสน้แวง (เสน้สมมติท่ีลากเช่ือมระหวา่งขั้วโลกเหนือ และใต)้ 

Midwest ตะวนัออกกลาง 

migration การอพยพ 

migration/immigration การอพยพ/การอพยพ 

millennium สหสัวรรษ 

millennia หน่ึงพนัปี 

mining การทาํเหมือง 

minority rights, respect for สิทธิของชนกลุ่มนอ้ย ความเคารพ 

minutemen ทหารกองหนุนอเมริกา 

Mississippi River แม่นํ้ ามิสซิสซิปปี 

modernization การทาํใหเ้ป็นสมยัใหม่ 

modify ดดัแปลง 

monarchy ระบบราชาธิปไตย 

money เงิน 

months เดือน 

monument อนุสาวรีย ์

monuments อนุสาวรีย ์

motives แรงจูงใจ 

movement of people and goods การเคล่ือนยา้ยคนและสินคา้ 

multicultural วฒันธรรมหลากหลาย 

myself ตวัฉนั 

myths เร่ืองปรัมปรา 

N  

NAFTA นาฟตา 

nation ประเทศ 

national ระดบัประเทศ 

national level of governments ระดบัประเทศของรัฐบาล 

nation-state ประเทศ-รัฐ 

Native American Indian ชาวอเมริกนัพ้ืนเมือง 

Native American Indians ชาวอเมริกนัพ้ืนเมือง 

natural resources ธรรมชาติ ทรัพยากร 

near/far ใกล/้ไกล 

needs ความจาํเป็น 



SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL 

NYS Statewide Language RBERN                                                                                                                                                    15 
 

ENGLISH THAI 
neighborhood บริเวณใกลเ้คียง 

neutral เป็นกลาง 

New Amsterdam นิว อมัสเตอร์ดมั 

New Netherlands นิว เนเธอร์แลนด ์

northwest passage เสน้ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 

now ตอนน้ี 

nuclear family ครอบครัวเด่ียว 

O  

OAS องคก์ารนานารัฐอเมริกนั 

objects วตัถุ 

oceans มหาสมุทร 

oligarchy คณาธิปไตย 

opportunity cost ตน้ทุนโอกาส 

oral history ประวติัศาสตร์จากการบอกเล่า 

others อ่ืนๆ 

P  

parallel ขนาน 

parallels ขนาน 

parent พอ่ หรือแม่ 

Parliament รัฐสภา 

participatory skills ทกัษะการมีส่วนร่วม 

past อดีต 

past/present อดีต/ปัจจุบนั 

patriot คนรักชาติ 

patriotism ความรักชาติ 

patriotisms ความรักชาติ 

patriots คนรักชาติ 

patroon patroon 

people คน 

person คน 

perspectives มุมมอง 

Peter Stuyvesant ปีเตอร์ สไตเวสนัต ์

petition การร้องทุกข ์

physical ทางกายภาพ 
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physical characteristics คุณลกัษณะทางกายภาพ 

physical environment สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

physical feature คุณลกัษณะทางกายภาพ 

physical features คุณลกัษณะทางกายภาพ 

physical map แผนท่ีทางกายภาพ 

physical setting สภาพทางกายภาพ 

physical systems ระบบทางกายภาพ 

places สถานท่ี 

plan แผน 

pledge คาํปฏิญาณ 

Pledge of Allegiance คาํปฏิญาณแสดงความจงรักภกัดี 

points of view  มุมมอง 

political ทางการเมือง 

political boundaries พรมแดนทางการเมือง 

political map แผนท่ีทางการเมือง 

political party พรรคการเมือง 

political power อาํนาจทางการเมือง 

political systems ระบบทางการเมือง 

pollution มลพิษ 

population ประชากร 

population density ความหนาแน่นของประชากร 

population distribution การแพร่กระจายประชากร 

population movement - rural to urban to 
suburban - 20th century การเคล่ือนไหวของประชากร - ชนบทไปเมืองไปชานเมือง - ศตวรรษท่ี 20 

power อาํนาจ 

practices การปฏิบติั 

prairies ทุ่งหญา้ 

Preamble to the Constitution คาํนาํของรัฐธรรมนูญ 

present ปัจจุบนั 

president ประธานาธิบดี 

Prime Meridian เสน้แวงแรกท่ีพาดผา่นตาํบลกรีนวชิขององักฤษ 

Prime Minister นายกรัฐมนตรี 

principles of democracy หลกัการประชาธิปไตย 

problem solving การแกปั้ญหา 
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problems ปัญหา 

producers ผูผ้ลิต 

production การผลิต 

productivity ความสามารถในการผลิต 

products ผลิตภณัฑ ์

profit กาํไร 

projects โครงการ 

property คุณสมบติั 

protect ปกป้อง 

protests การประทว้ง 

province จงัหวดั 

public benefit ผลประโยชน์สาธารณชน 

public education การศึกษาท่ีรัฐจดัให ้

purpose of government วตัถุประสงคข์องรัฐบาล 

pursuit of happiness การหาความสุข 

Q - R  

quantities ปริมาณ 

race เช้ือชาติ 

radios วทิย ุ

railroad ทางรถไฟ 

rain forest ป่าฝน 

raw material วตัถุดิบ 

reason เหตผุล 

receipts ใบเสร็จ 

recycling การนาํกลบัมาใชใ้หม่ 

reference books หนงัสืออา้งอิง 

reform ปฏิรูป 

region ภูมิภาค 

regions ภูมิภาค 

relationships ความสมัพนัธ์ 

relief (physical) map แผนท่ีสามมิติ (ทางกายภาพ) 

religion ศาสนา 

religious ทางศาสนา 

renewable resource ทรัพยากรท่ีไม่มีวนัหมด 
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repeal การถอน 

representation การแทน 

representative ทางเลือก 

representatives ทางเลือก 

republic สาธารณรัฐ 

Republican Party พรรครีพบัลิกนั 

reservation การจอง 

resources ทรัพยากร 

respect เคารพ 

responsibilities ความรับผิดชอบ 

revolution การปฎิวติั 

Richard Nicholls ริชาร์ด นิโคลลส์ 

rights สิทธิ 

Robert Fulton โรเบิร์ต ฟลูตนั 

role บทบาท 

roles บทบาท 

roles of citizens บทบาทของพลเมือง 

roots of American culture รากของวฒันธรรมอเมริกนั 

rules กฎ 

rural ชนบท 

rural to urban to suburban migration การอพยพจากชนบทไปเมืองไปชานเมือง 

S  

sachem หวัหนา้เผา่อินเดียนแดง 

safeguarding individual liberties การพิทกัษเ์สรีภาพบุคคล 

safety ความปลอดภยั 

same/different เหมือนกนั/แตกต่าง 

satellite-produced images ภาพจากจานดาวเทียม 

satisfy ทาํใหพ้อใจ 

scale อตัรา 

scarce resources ทรัพยากรท่ีหายาก 

scarcity ท่ีหายาก 

school โรงเรียน 

science and technology วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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scientific/technological exchanges and 
connections การแลกเปล่ียนและการเช่ือมโยงทางวทิยาศาสตร์/เทคโนโลย ี

seaways ร่องนํ้ าทะเล 

secondary source  ท่ีสอง แหล่งท่ีมา  

security การรักษาความปลอดภยั 

self ตวัเอง 

selling การขาย 

Senate of the United States วฒิุสภาของสหรัฐ 

separatists ผูส้นบัสนุนการแบ่งแยก 

services บริการ 

settle ตั้งถ่ินฐาน 

settlement การตั้งถ่ินฐาน 

settlements การตั้งถ่ินฐาน 

settler ผูต้ ั้งถ่ินฐาน 

shape รูปร่าง 

shelter ท่ีพกัพิง 

similarities/differences ความคลา้ยกนั/ความแตกต่าง 

slave ทาส 

slave trade การคา้ทาส 

slavery การเป็นทาส 

social ทางสงัคม 

social/cultural changes and connections การเปล่ียนและการเช่ือมโยงทางสงัคม/ทางวฒันธรรม 

socialism สงัคมนิยม 

societies สงัคม 

society สงัคม 

solutions  ทางออก  

solving problems การแกปั้ญหา 

songs เพลง 

Sons of Liberty บุตรของเสรีภาพ 

South America อเมริกาใต ้

Spanish colonies อาณานิคมสเปน 

spatial organization การจดัการพ้ืนท่ี 

speeches สุนทรพจน ์

standard of living มาตรฐานของการใชชี้วติ 
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stars and stripes ธงสหรัฐ 

state รัฐ 

state government รัฐบาลของรัฐ 

Statue of Liberty เทพีเสรีภาพ 

steamboat เรือกลไฟ 

steamboats เรือกลไฟ 

stock market ตลาดหุน้ 

stories เร่ืองราว 

strategy กลวธีิ 

strengths จุดแขง็ 

strike การหยดุงานประทว้ง 

student rights สิทธินกัเรียน/นกัศึกษา 

suburban ยา่นชานเมือง 

suburbs ยา่นชานเมือง 

subways รถไฟใตดิ้น 

suffrage คะแนนเสียง 

supply and demand อุปทานและอุปสงค ์

supply and demand 4 symbols อุปทานและอุปสงค ์4 สญัลกัษณ์ 

Supreme Court ศาลสูง 

surplus ส่วนเกิน 

symbolize เป็นสญัลกัษณ์ 

symbols สญัลกัษณ์ 

systems ระบบ 

T  

tables ตาราง 

tariff ภาษีศุลกากร 

tax ภาษี 

taxes ภาษี 

teach สอน 

teacher ครู 

technological เทคโนโลย ี

technologies - exchanges of  เทคโนโลย ี- การแลกเปล่ียน 

technology เทคโนโลย ี

telegraph โทรเลข 
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television โทรทศัน ์

tenant farmer ลูกนา 

themes สาระสาํคญั 

then/now ตอนนั้น/ตอนน้ี 

time เวลา 

time zones เขตเวลาของโลก 

timeline ระยะเวลา 

today วนัน้ี 

tolerance ความอดกลั้น 

tomorrow พรุ่งน้ี 

tools เคร่ืองมือ 

towpath ทางริมแม่นํ้ า 

trade คา้ขาย 

traditions ประเพณี 

traffic lights สญัญาณไฟจราจร 

trains รถไฟ 

traitor ผูท้รยศ 

transmit ส่ง 

transportation การขนส่ง 

transportation revolution การปฎิวติัการขนส่ง 

treaty สนธิสญัญา 

trends แนวโนม้ 

tribe ชนเผา่ 

tributaries แควนํ้ า 

Tropic of  Capricorn เสน้รุ้งทางใตข้องเสน้ศูนยสู์ตร 

Tropic of Cancer เสน้รุ้งทางเหนือของเสน้ศูนยสู์ตร 

trucks รถบรรทุก 

truth ความจริง 

tundra เขตท่ีราบไม่มีตน้ไมใ้นขั้วโลกเหนือ 

turning points จุดหกัเห 

turnpike ด่านเก็บเงินบาํรุงถนน 

U  

unify รวมกนั 

unions สหภาพ 
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unique ไม่เหมือนใคร 

unite รวมตวักนั 

United Nations สหประชาชาติ 

United States of America สหรัฐอเมริกา 

unlimited ไม่จาํกดั 

unlimited needs and wants ความจาํเป็นและความตอ้งการไม่จาํกดั 

up/down บน/ล่าง 

urban ในเมือง 

urbanization การเป็นชุมชนเมือง 

uses of geography การใชภู้มิศาสตร์ 

V  

values ค่านิยม 

veteran ทหารผา่นศึก 

veto อาํนาจยบัย ั้ง 

village หมู่บา้น 

vote ลงคะแนนเสียง 

voting การลงคะแนนเสียง 

W  

wampum สายสร้อยลูกปัด 

wants ความตอ้งการ 

war สงคราม 

war strategy กลยทุธ์สงคราม 

water masses มวลนํ้ า 

weaknesses จุดอ่อน 

week สปัดาห์ 

Western Hemisphere ภาคตะวนัตกของผืนโลก 

westward expansion การขยายไปทางตะวนัตก 

wigwam กระท่อมของชาวอินเดียแดง 

work งาน 

worker คนทาํงาน 

world bank ธนาคารโลก 

world in spatial terms โลกในแง่พ้ืนท่ี 

writings งานเขียน 
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Y  

year ปี 

yesterday เม่ือวาน 

 




