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A
abolition
abuses
acculturation
adaptation
advantages
agrarian
Albany Plan of Union
alien
alliance
alliances
Allied powers
amendment
American Federation of Labor
American Railway Union
American Revolution
American system (Clay)
ancestors
ancestors worship
animism
Annapolis Convention
anthropology
Anti-Federalists
appeasement
apportionment
architectural drawings
army
Articles of Confederation
artifacts
assassination
assassinations
Assembly
astronauts
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การยกเลิก
การใช้ในทางผิด
การถ่ายทอดวัฒนธรรม
การปรับตัว
ข้อได้เปรี ยบ
เกี่ยวกับไร่ นาที่ดิน
แผนอัลบานีของสหภาพ
คนต่างด้าว
ฝ่ ายพันธมิตร
ฝ่ ายพันธมิตร
ฝ่ ายมหาอํานาจสัมพันธมิตร
การแก้ไขเพิ่มเติม
สหพันธ์ของแรงงานอเมริ กนั
สหภาพการรถไฟอเมริ กนั
การปฎิวตั ิอเมริ กนั
ระบบอเมริ กนั (ดินเหนียว)
บรรพบุรุษ
การบูชาบรรพบุรุษ
ไสยศาสตร์
สนธิสญ
ั ญาแอนนาโปลิส
มานุษยวิทยา
ฝ่ ายแอนตี้เฟดเดอรัลลิสต์
การเอาใจ
การแบ่งสรร
ภาพวาดทางสถาปั ตยกรรม
กองทัพ
บทบัญญัติแห่งสมาพันธรัฐ
สิ่ งประดิษฐ์
การลอบสังหาร
การลอบสังหาร
การชุมนุม
นักอวกาศ
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atomic bomb

THAI
ระเบิดปรมาณู
ความเข้มงวด
เอกราช
ฝ่ ายอักษะ
ชนพื้นเมืองแอชเท็ก

austerity
autonomy
Axis powers
Aztecs

B
baby boom

ยุคที่มีทารกเกิดมากกว่าปกติ
การธนาคาร
การขนส่งทางอากาศเบอร์ลิน
กําแพงเบอร์ลิน
ที่มีสองสภา
สภานิติบญั ญัติที่มีสองสภา
การสงครามฟ้ าแลบ
การปฎิวตั ิบอลเชวิค
พันธะ
กฎหมายบริ ทิช นอร์ธ อเมริ กา
ศาสนาพุทธ
ธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ

banking
Berlin airlift
Berlin Wall
bicameral
bicameral legislature
blitzkrieg
Bolshevik Revolution
bonds
British North America Act
Buddhism
business
business organization

C
Camp David Accord
campaign
Canada
Canadian Bill of Rights
canal
Caribbean
categories
Catholics
census reports
Central America
characteristics
checks and balances
chemical warfare
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ข้อตกลงเดวิด แคมป์
การรณรงค์
แคนาดา
กฎหมายสิ ทธิพลเมืองแคนาดา
คลอง
แคริ บเบียน
หมวดหมู่
คาธอลิก
รางานการสํารวจสํามะโนประชากร
อเมริ กากลาง
คุณลักษณะ
การตรวจสอบและการรักษาสมดุล
การทําสงครามทางเคมี
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child labor
Christianity
chronological order
chronology
civil service
civil war
clan
Cold War
collapse
commerce
Common good
communism
communist nations
competition
compromise
Compromise of 1850
Confucianism
conscription
Conservation Day
Constitutional Amendments
Constitutional Convention
construction
consumer society
consumption
containment
continental congress
convention
cooperation
corruption
cotton
court cases
credit
Cuban missile crisis
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THAI
แรงงานเด็ก
ศาสนาคริ สต์
ลําดับตามเวลาที่เกิด
ลําดับเหตุการณ์
ราชการพลเรื อน
สงครามกลางเมือง
ตระกูล
สงครามเย็น
ล่มสลาย
การค้า
ประโยชน์ส่วนรวม
ลัทธิคอมมิวนิสต์
ประเทศคอมมิวนิสต์
การแข่งขัน
ประนีประนอม
การประนีประนอมแห่งปี 1850
ลัทธิขงจื้อ
การเกณฑ์ทหาร
วันการอนุรักษ์
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
การประชุมรัฐธรรมนูญ
การสร้าง
สังคมผูบ้ ริ โภค
การบริ โภค
การบรรจุ
การประชุมสภาอาณานิคม
แบบแผน
การร่ วมมือกัน
การทุจริ ต
ผ้าฝ้ าย
คดีในศาล
เครดิต
วิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบา

Middle School Social Studies Glossary

ENGLISH
cultural diffusion

THAI
การแพร่ กระจายทางวัฒนธรรม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
รู ปแบบทางวัฒนธรรม
ความเข้าใจทางวัฒนธรรม
สกุลเงิน

cultural diversity
cultural identity
cultural patterns
cultural understanding
currency

D
debate
Democratic Party
democratic society
depression
depressions
deregulation
direct election of Senators
direct versus indirect election
disabled
disadvantages
disarmament
discrimination
diseases
doctrine
domestic
Domestic policy
draft riots
Dust Bowl

การโต้วาที
พรรคประชาธิปัตย์
สังคมประชาธิปไตย
รอยเว้าลง
รอยเว้าลง
การไม่ควบคุม
การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกโดยตรง
การเลือกตั้งโดยตรงเมื่อเทียบกับโดยอ้อม
พิการ
ข้อเสี ยเปรี ยบ
การลดอาวุธ
การเลือกปฏิบตั ิ
โรค
หลักคําสอน
ในประเทศ
นโยบายในประเทศ
จลาจลการเกณฑ์ทหาร
ที่แห้งแล้ง

E
Eastern Hemisphere
economic development
Economies (traditional, command, market,
and mixed)
elastic clause
electoral
emancipation
Emancipation Proclamation
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ซีกโลกตะวันออก
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ (ประเพณี คําสัง่ ตลาด และผสม)
วรรคยืดหยุน่
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การปลดปล่อย
ประกาศการปลดปล่อย
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Embargo Act

THAI
กฎหมายการห้ามส่งสิ นค้า
การเกิดขึ้น
การเห็นอกเห็นใจ

emergence
empathy

F
fact / opinion
famine
Far West
farmer
fauna
federal
“federal” (“national”) government
Federal Reserve Act
federal system
federal union
Federalism
Federalist Papers
Federalists
Filipinos
financial institutions
First Continental Congress
flora
foreign
foreign aid
foreign markets
foreign policy
foreign trade
Fort Sumter
Fourteen Points
franchise
freedom trail
French and Indian War
French Revolution
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ข้อเท็จจริ ง / ความคิดเห็น
ความอดอยาก
ตะวันตกไกล
ชาวนา
สัตว์
กลาง
รัฐบาล“กลาง” (“ระดับประเทศ”)
กฎหมายธนาคารสํารอง
ระบบรัฐบาลกลาง
สหภาพส่วนกลาง
ลัทธิรวมกันเป็ นสหรัฐ
หนังสื อพิมพ์ที่สนับสนุนลัทธิรวมกันเป็ นสหรัฐ
ผูส้ นับสนุนลัทธิรวมกันเป็ นสหรัฐ
ชาวฟิ ลิปปิ นส์
สถาบันการเงิน
การประชุมสภาอาณานิคมครั้งแรก
พฤกษา
ต่างประเทศ
ความช่วยเหลือต่างประเทศ
ตลาดต่างประเทศ
นโยบายต่างประเทศ
การค้าขายต่างประเทศ
ฟอร์ท ซัมเตอร์
ฟอร์ทีน พอยท์ส
แฟรนไชส์
เส้นทางสู่อิสรภาพ
สงครามฝรั่งเศสและอินเดียน
การปฎิวตั ิฝรั่งเศส
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French-Canadian

THAI
ฝรั่งเศส-แคนาดา
ชายแดน
กฎหมายทาสผูล้ ้ ีภยั

frontier
fugitive slave laws

G
gender

เพศ
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
เศรษฐกิจโลก
“นโยบายเพื่อนบ้านที่ดี”
ภาษีรายได้ตามระดับ
แกรนจ์
สหราชอาณาจักร
เกรท คอมโพรไมส์
กรี ซ
เส้นตาราง

genocide
global economy
“Good Neighbor Policy”
graduated income tax
Grange
Great Britain
Great Compromise
Greece
grids

H
Harlem Renaissance

ฮาร์เลม เรอเนสซองซ์
การจลาจลเฮย์มาร์เก็ต
วีรบุรุษ
วีรสตรี
ศาสนาฮินดู
นักประวัติศาสตร์
การวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์
การพัฒนาทางประวัติศาสตร์
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
เกียรติการเป็ นมนุษย์
การละเมิดสิ ทธิมนุษยชน

Haymarket Riot
heroes
heroines
Hinduism
historian
historical analysis
historical development
holocaust
human dignity
human rights violations

I
identity
illustrate
impact
impacts
impeachment
imperialism
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อัตลักษณ์
แสดงตัวอย่าง
ผลกระทบ
ผลกระทบ
การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ช้ นั สูง
ลัทธิจกั รวรรดินิยม
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ENGLISH
imperialist
incarceration
Incas
income
income tax
India
indigenous development
industrial
industrial power
Industrial Revolution
Industrial Workers of the World
inflation
initiative
institution
integrity
interactions
international
internment
interrelationships
interstate
interstate commerce
interstate highway system
intervention
intolerance
investments
involvement
Irish
Islam
isolation
isolationism
Italy

THAI
ผูส้ นับสนุนลัทธิจกั รวรรดินิยม
การจองจํา
พวกอินคา
รายได้
ภาษีเงินได้
อินเดีย
การพัฒนาชนพื้นเมือง
ทางอุตสาหกรรม
อํานาจทางอุตสาหกรรม
การปฎิวตั ิทางอุตสาหกรรม
คนทํางานอุตสาหกรรมของโลก
เงินเฟ้ อ
เบื้องต้น
สถาบัน
คุณธรรม
การตอบโต้
ระดับนานาชาติ
การฝึ กงาน
ความสัมพันธ์กนั
ระหว่างรัฐ
การค้าระหว่างรัฐ
ระบบทางเหลวงระหว่างรัฐ
การแทรกแซง
การขาดความอดทน
การลงทุน
การมีส่วนร่ วม
ไอริ ช
อิสลาม
การแยกออก
ลัทธิโดดเดี่ยว
อิตาลี

J
Japanese
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ญี่ปุ่น
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Japanese-Americans

THAI
ญี่ปุ่น-อเมริ กนั
ยิว
ศาสนายิว
การตรวจตราตุลาการ
ความยุติธรรม

Jews
Judaism
Judicial review
justice

K
Kansas-Nebraska Act

กฎหมายแคนซัส-อลาสก้า
สัญญาเคลลอก-ไบรอันด์
ระบบเครื อญาติ
อัศวินของแรงงาน
สงครามเกาหลี

Kellogg-Briand Pact
kinship
Knights of Labor
Korean War

L
labor markets

ตลาดแรงงาน
สหภาพแรงงาน
สะพานที่ดิน
บัญญัติที่ดินปี 1785
ละตินอเมริ กา
เส้นรุ ้ง
สันนิบาตชาติ
การออกกฎหมาย
สภานิติบญั ญัติ
กิจกรรมยามว่าง
ช่วงอายุของชีวติ
รัฐบาลจํากัด
การโต้วาทีลินคอล์น-ดักกลาส
วรรณคดี
เส้นแวง
การซื้อลุยเซียนา
ผูจ้ งรักภักดี

labor union
land bridge
Land Ordinance of 1785
Latin America
latitude
League of Nations
legislation
legislature
leisure activities
life expectancy
limited government
Lincoln-Douglas debate
literature
longitude
Louisiana Purchase
loyalists

M
Manhattan Project
Manifest Destiny
majority rule
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โครงการแมนฮัตตัน
โองการของพระเจ้า
ระบบเสี ยงข้างมาก
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manufactured goods

THAI
สิ นค้าที่ผลิต
การผลิต
แผนมาร์แชลล์
ชาวมายา
สัญญาเมย์ฟลาวเวอร์
วันระลึกถึงทหารสหรัฐ
พาณิ ชย์นิยม
สงครามเม็กซิโก
ชาวเม็กซิกนั
ยุคกลาง
ชนชั้นกลาง
ตะวันออกกลาง
ทหาร
ชนกลุ่มน้อย
ชนกลุ่มน้อย
การประนีประนอมมิสซูรี
สังคมเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่
หลักคําสอนมอนโร
อนุสาวรี ย ์
มักแครกเกอร์ส

manufacturing
Marshall Plan
Mayas
Mayflower Compact
Memorial Day
mercantilism
Mexican War
Mexicans
Middle Ages
middle class
Midwest
military
minorities
minority
Missouri Compromise
Mobile society
mobilization
Monroe Doctrine
monuments
Muckrakers

N
NAACP
NAFTA
narratives
national
national origins
nationalism
Native American Indians
NATO
natural boundaries
natural resources
naturalization
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เอ็นเอเอซีพี
นาฟตา
เรื่ องเล่า
ระดับประเทศ
ประเทศที่มา
ชาตินิยม
ชาวอเมริ กนั พื้นเมือง
นาโต้
พรมแดนธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การแสดงสัญชาติ
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navigation
navy
Nazi Germany
Nazi Holocaust
Neolithic Revolution
neutrality
New Deal
newspapers
noninterference (“laissez-faire”)
“normalcy”
Northwest Ordinance
nuclear
nuclear families
nuclear family
nullification

THAI
การนําทาง
ทหารเรื อ
เยอรมนีนาซี
การฆ่าล้างเผ่าพันธุน์ าซี
การปฎิวตั ิยคุ หิ นใหม่
ความเป็ นกลาง
ข้อตกลงใหม่
หนังสื อพิมพ์
การไม่แทรกแซง (“ปล่อยให้ทาํ เอง”)
“ความปกติ”
บัญญัตินอร์ทเวสท์
นิวเคลียร์
ครอบครัวขนาดเล็ก
ครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
การทําให้เป็ นโมฆะ

O
oil

นํ้ามัน
นโยบายประตูเปิ ด
ต้นทุนโอกาส
การกดขี่ข่มเหง
เรื่ องราวแบบปากต่อปาก
บัญญัติ
พรมแดนโอเรกอน
การมีประชากรมากเกินไป

Open Door Policy
opportunity costs
oppression
oral histories
ordinance
Oregon Territory
overpopulation

P
Panama Canal
Parliament
patriots
Patroonship system
peace
peacekeeping
perceptions
periodization’s
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คลองปานามา
รัฐสภา
คนรักชาติ
ระบบพาทรู น
สันติภาพ
การรักษาสันติภาพ
การรับรู ้
แนวทางการซ้อมอย่างเป็ นระบบ
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persecution
Persian Gulf War
perspective
pioneers
plantation
plantation system
pledge of allegiance
policy
political boundaries
political parties
political power
politics
popular vote
Populist movement
postwar
Poughkeepsie Convention
poverty
preamble
precedent
Preindustrial Age
President’s cabinet
primary elections
primary sources
principles
privileges
proclamation
productivity
profit
progressive
Progressive leaders
prohibition
propaganda
prosperity
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THAI
การประหัตประหาร
สงครามอ่าวเปอร์เซีย
มุมมอง
ผูบ้ ุกเบิก
การปลูกพืช
ระบบการปลูกพืช
คําปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี
นโยบาย
พรมแดนทางการเมือง
พรรคการเมือง
อํานาจทางการเมือง
การเมือง
คะแนนนิยม
การเคลื่อนไหวประชานิยม
หลังสงคราม
อนุสญ
ั ญาเพาคีพซี่
ความยากจน
คํานํา
ก่อนหน้า
ยุคก่อนอุตสาหกรรม
คณะรัฐมนตรี ของประธานาธิบดี
การเลือกตั้งหลัก
แหล่งที่มาหลัก
หลักการ
สิ ทธิพิเศษ
การประกาศ
ความสามารถในการผลิต
กําไร
ที่กา้ วหน้า
ผูน้ าํ หัวก้าวหน้า
การห้าม
การโฆษณาชวนเชื่อ
ความรุ่ งเรื อง
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ENGLISH
protests

THAI
การประท้วง
จิตวิทยา
พวกพิวริ ตนั
การหาความสุข

psychology
Puritans
pursuit of happiness

Q
Quakers

เควกเกอร์ส
กฎหมายควีเบก
กฎหมายโควต้า

Quebec Act
Quota Act

R
racial
racial discrimination
racism
railroads
ratification
rationing
recall
recall election
reconstruction
reductions
referendum
reform
reform movement
regulation
reliability
relief
Renaissance
reparation
reparations
representation
repression
“Republican” government
Republican Party
resignation
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ทางเชื้อชาติ
การเลือกปฏิบตั ิตามเชื้อชาติ
การเหยียวสี ผิว
ทางรถไฟ
การให้สตั ยาบัน
การแบ่งสันปั นส่วน
ระลึก
การเลือกตั้งถอดถอน
การสร้างใหม่
การลด
ประชามติ
ปฏิรูป
การเคลื่อนไหวปฏิรูป
การควบคุม
การพึ่งพาได้
การบรรเทา
ยุคเรอเนสซองซ์
การซ่อมแซม
การซ่อมแซม
การเป็ นตัวแทน
การกดขี่
รัฐบาล “รี พบั ลิกนั ”
พรรครี พบั ลิกนั
การลาออก
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ENGLISH
restrict
Rights of the minority
river civilizations (Mesopotamia, Egypt, China, Indus
Valley)
Rome
Roosevelt Corollary
Roosevelt’s Executive Order 8802
Roosevelt’s Treaty of Portsmouth

THAI
จํากัด
สิ ทธิของชนกลุ่มน้อย
อารยธรรมริ มแม่น้ าํ (เมโสโปเตเมีย อียปิ ต์ จีน อินดัสวัลเลย์)
โรม
รู สเวลท์ โคโรลลารี
คําสัง่ บริ หารของรู สเวลท์ 8802
สนธิสญ
ั ญาพอร์ทเมาธ์ของรู สเวลท์

S
scandals
scholars
scientific
sculpture
secession
Second Continental Congress
secondary sources
sectional
sedition
Sedition Act of 1918
segregation
self-government
Senate
separation of powers
separatism
settlement houses
sharecropping
Shay’s Rebellion
shelter
Sherman Antitrust Act
significance
skilled workers
social commentary
social sciences (anthropology, economics, geography,
history, political science, psychology and sociology)
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เรื่ องอื้อฉาว
นักวิชาการ
วิทยาศาสตร์
รู ปปั้ น
การแยกออก
การประชุมสภาอาณานิคมครั้งที่สอง
แหล่งที่มารอง
บางส่วน
การปลุกระดม
กฎหมายการปลุกระดมปี 1918
การแบ่งแยก
การปกครองตัวเอง
วุฒิสภา
การแบ่งแยกอํานาจ
แนวคิดชอบแบ่งแยก
บ้านการตั้งถิ่นฐาน
การเช่านาและจ่ายค่าเช่าด้วยผลผลิต
การจลาจลเชส์
ที่พกั พิง
กฎหมายต่อต้านการผูกขาดเชอร์แมน
ความสําคัญ
คนงานมีทกั ษะ
การวิจารณ์ทางสังคม
สังคมศาสตร์ (มานุษยวิทยา เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา)
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ENGLISH
social scientific method

THAI
วิธีทางสังคมศาสตร์
การประกันสังคม
สังคมนิยม
พรรคสังคมนิยม
สังคมวิทยา
การเลี้ยงอาหารคนจน
เซาธ์เวสท์
สหภาพโซเวียต
สงครามสเปน-อเมริ กนั
การจัดการพื้นที่
ดินแดนในอํานาจ
ความเชื่อเรื่ องจิตวิญญาณ
“ระบบการแย่งชิง”
กฎหมายสแตมป์
มาตรฐานของการใช้ชีวติ
สิ ทธิของรัฐ
สิ ทธิของรัฐ
ฐานะที่เป็ นอยู่
ตัวบทกฎหมาย
เหล็ก
ตลาดหุน้
การล่มของตลาดหุน้
กลวิธี
แอฟริ กาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่ า
คะแนนเสี ยง
การตัดสิ นของศาลสูง

social security
socialism
Socialist Party
sociology
soup kitchen
Southwest
Soviet Union
Spanish-American War
spatial organization
sphere of influence
spiritual beliefs
“spoils system”
Stamp Act
standard of living
state’s rights
states’ rights
status quo
statutes
steel
stock market
stock market crash
strategy
sub-Saharan Africa
suffrage
Supreme Court decision

T
Tammany Hall
tariff
tariffs
tax
temperance
territorial expansion
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แทมมานี ฮอลล์
ภาษีศุลกากร
ภาษีศุลกากร
ภาษี
การควบคุมอารมณ์
การขยายอาณาเขต
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ENGLISH
territory
three-fifths compromise
timeframes
totalitarian
totalitarian societies
Townsend Plan
trade
Treaties (Citizen Genet, Jay and Pinckney)
treaty
trends
triangular trade
tribe
Truman Doctrine
trust
trusts
Tweed Ring

THAI
อาณาเขต
การประนีประนอมเศษสามส่วนห้า
ช่วงเวลา
เผด็จการ
สังคมเผด็จการ
แผนทาวน์เซนด์
การค้าขาย
สนธิสญ
ั ญา (ซิติเซน เจเนท เจย์และพินซ์นีย)์
สนธิสญ
ั ญา
แนวโน้ม
การค้าขายแบบสามเหลี่ยม
ชนเผ่า
หลักคําสอนทรู แมน
ความไว้ใจ
ทรัสต์
ทวีด ริ ง

U
underground railroad
unemployment
Union
unionize
United Nations
United Nations Universal Declaration of Human Rights

ทางรถไฟใต้ดิน
การว่างงาน
สหภาพ
การทําให้เป็ นสหภาพ
สหประชาชาติ
การประกาศสิ ทธิมนุษยชนสากลของสหประชาชาติ

V
Versailles Treaty

สนธิสญ
ั ญาแวร์ซายส์
วันทหารผ่านศึก
อํานาจยับยั้ง
สงครามเวียดนาม
หมู่บา้ น

Veterans Day
veto
Vietnam War
village

W
wage
wages
Wagner Act
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ค่าจ้าง
ค่าจ้าง
กฎหมายแวกเนอร์
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ENGLISH
War Bonds
War of 1812
Warsaw Pact
waterway
Western Hemisphere
westward expansion
westward migration
Whiskey Rebellion
white collar
white collar employees
women’s rights
women’ suffrage
workforce
working conditions
Works Progress Administration
World Court
world power
World War I
World War II
worldviews

THAI
พันธะสงคราม
สงครามปี 1812
ข้อตกลงวอร์ซอว์
ทางนํ้า
ภาคตะวันตกของผืนโลก
การขยายไปทางตะวันตก
การอพยพไปทางตะวันตก
กบฏวิสกีย ์
งานออฟฟิ ศ
พนักงานออฟฟิ ศ
สิ ทธิสตรี
การลงคะแนนเสี ยงของผูห้ ญิง
งานกําลัง
สภาพการทํางาน
การบริ หารความก้าวหน้า
ศาลโลก
พลังของโลก
สงครามโลกครั้งแรกที่หนึ่ง
สงครามโลกครั้งแรกที่สอง
มุมมองเกี่ยวกับโลก

Y
Yalta Conference
“yellow journalism”
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การประชุมยัลตา
“วารสารศาสตร์สีเหลือง”

