
GEOGRAPHY KEYWORDS language : Thai  
GEOGRAPHY KEYWORDS & PHRASES (SG) alphabetical  
วลี และคําศัพทท่ีใชในวิชาภูมิศาสตร (SG) ตามอันดับตัวอักษร  
หมายเหต ุคําที่เขียน ตัวเอนแบบนี้ ในคําอธิบายจะมีคําอธิบายของตัวเองอยูแลวในรายการคาํศัพทนี้ 
abrasion  
wearing away of the earth’s surface by rocks transported by rivers, waves or glaciers  
การผุพังสึกกรอนของผิวโลกอันเกิดจากหินทีถ่กูพัดพาไปตามแมน้ํา กระแสคลื่น หรือ ธารน้ําแข็ง  
accessible  
easy to reach / get to  
ไปถึง / เขาถึงไดงาย  
forestation  
planting with trees to create a forest  
ปลูกตนไมใหเปนปา, การปลกูปา 
anticyclone  
an area of high pressure  
บริเวณที่มีความกดดันอากาศสูง  
appropriate technology  
the level of technology suitable for local people to use  
เทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสมกบัประชาคมในเขตนั้น  
arable farming  
agriculture based on growing crops e.g rice, wheat  
เกษตรกรรมในการเพาะปลูกพชื เชน ขาว, ขาวสาล ี 
arete  
two-sided, knife-edged mountain peak  
ยอดภูเขาที่มีสองดาน เรียวบางเหมือนคมมีด 
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bilateral aid  
aid from one country to another (Government Aid)  
ความชวยเหลือจากประเทศหนึ่งที่ใหกับอีกประเทศหนึ่ง (ความชวยเหลือของรัฐบาล)  
biological weathering  
breaking down of rocks by plants and animals  
การสึกกรอนของหินที่เกิดขึ้นโดยพืช และ สัตว  
birth rate  
the number of live births per 1,000 people in a year  
จํานวนการเกดิตอ 1,000 คน ตอป  
brownfield site  
an area of previously built-up land that is available to be built on again  
บริเวณที่ดินที่เคยมีสิ่งปลูกสรางมากอน และสามารถที่จะใชในการกอสรางไดอกี   
canopy  
the top layer of branches and leaves in a forest  
กิ่งกานและใบไมชั้นบนสุดของตนไมในปา  
central business district (CBD)  
located in the centre of an urban area – it is dominated by shops and offices. Few people live there.  
ยานธุรกิจในใจกลางตัวเมือง – สวนมากจะเปนรานคา และ สํานักงาน ไมคอยมีผูคนอาศัยอยูที่นั่น
มากนัก  
chemical weathering  
breaking up of rock in the place it lies, by chemical processes like solution.  
การสึกกรอนของหินในที่ๆ มันอยู อันเกิดจากปฏิกริยาของสารเคมี เชน การละลาย  
climate  
the average weather conditions recorded at a place over many years.  
ภูมิอากาศของทองถิ่นตามที่ไดบนัทึกไวเปนระยะเวลาหลายๆป  
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cold front  
the dividing line between warm and cold air, where the warm air is forced to rise quickly.  
เสนกั้นระหวางลมที่อุน และ ลมที่เย็น บังคับใหลมที่อุนตองเคลื่อนตัวขึ้นอยางรวดเร็ว  
condensation  
the changing of water vapour into water droplets by cooling.  
การเปลี่ยนสภาพของไอน้ําเปนหยดน้ําเนื่องจากความเย็น  
confluence  
where two or more rivers join to make one bigger waterway  
ที่ๆ แมน้ําสองสายขึ้นไปมาบรรจบรวมกันเปนแมน้ําใหญสายเดียว  
congestion  
busy traffic in an area, causing delays  
บริเวณที่มีการจราจรติดขดั ทําใหเกิดความลาชา  
conurbation  
a large urban area formed by cities growing outward  
บริเวณของเมืองที่กวางขวาง เกิดขึ้นเนื่องจากเมืองขยายตัว 
corrie, cirque, cwm  
circular hollow high on a mountain side formed by glacial erosion  
หลุมกลมที่อยูบนภูเขา เกิดขึ้นจากการกัดเซาะโดยธารน้ําแข็ง  
counter-urbanisation  
people moving away from the city to live outside it  
ประชากรที่ยายออกมาอาศัยอยูนอกตัวเมือง  
crevasse  
a deep gash in the surface of a glacier  
รอยแยกทีล่ึกบนพื้นผิวของธารน้ําแข็ง  
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crop rotation  
growing a different plant in a field each year to give the soil a rest  
การปลกูพืชตางชนิดกันปตอปในทุง เพื่อปลอยใหดินไดพัก  
death rate  
the number of deaths per 1,000 people in a year  
จํานวนการตายตอ 1,000 คน ตอป  
deforestation  
cutting down trees and clearing forests  
การโคนตนไม และ ทําลายปา  
delta  
landform created where a river splits into several channels, at its mouth.  
ภูมิลกัษณที่เกดิขึ้นในบริเวณปากแมน้ํา ที่ซึ่งแมน้ําแยกตัวเปนหลายสาขา  
densely-populated  
having a high number of people per hectare  
มีผูคนอาศัยอยูเปนจํานวนมากในพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร  
deposition  
laying down of sediment which accumulates to create a landform  
การตกตะกอนของตะกอนที่ถูกพัดพามาสะสมตวักันจนกอใหเกิดเปนผืนดิน  
depression  
area of low pressure in temperate latitudes (outside the tropics) e.g. British Isles  
บริเวณที่มีความกดอากาศต่ําในเขตอบอุนตามเสนขวางของโลก (นอกโซนรอนของโลก) เชน 
กลุมเกาะของอังกฤษ  
desertification  
spread of a desert, usually as a result of human actions  
การขยายตัวของทะเลทราย สวนมากจะเปนผลจากการกระทําของมนุษย  
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detached houses  
houses which stand on their own - not attached to another house 
บานหลังเดียว - ไมตอเชื่อมกับบานหลังอื่น  
discharge  
the volume of water flowing in a second through a river  
ปริมาตรของน้ําที่ไหลผานแมน้ําในเวลาหนึ่งวินาที  
distributary  
smaller river channel that has split from the main channel  
แควน้ําเล็กๆ ที่แยกออกมาจากแมน้ําสายใหญ  
diversification  
moving into new business activities  
ผันตัวเขาสูการดาํเนินธุรกิจใหมๆ  
dormitory town  
town where many residents travel somewhere else to work  
เมืองเล็กที่ผูอาศยัหลายคนเดินทางไปทํางานที่อ่ืน  
doughnut effect  
the centre of the city becoming emptied as people move out  
ใจกลางของเมืองใหญที่วางลงเนื่องจากผูคนยายออกไป  
downward erosion  
cutting down into the underlying rocks e.g. the bed of a river  
การกดัเซาะลงไปในหินขางใต เชน ใตทองแมน้ํา  
drainage basin  
area of land drained by a river and its tributaries  
บริเวณพ้ืนที่ซึ่งระบายน้ําลงสูแมน้ํา และสาขาของแมน้ํา  
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economically active  
population aged between 15 and 65 who are able to work  
ประชากรอายุระหวาง 15 ถึง 65 ป ที่สามารถทาํงานได  
ecosystem  
system where living things (plants and animals) are linked  
ระบบการเชื่อมโยงสัมพันธระหวางสิ่งที่มีชีวิต (พืช และ สัตว)  
ecotourism  
tourism which involves protecting the environment and way of life of local people  
การทองเที่ยวที่คํานึงถึงการปกปองสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น  
elderly dependants  
population over 65 who may need to be cared for  
ประชากรอายุมากกวา 65 ป ที่อาจตองการการดูแล  
emergency aid  
help given after a major disaster e.g.earthquake  
การใหความชวยเหลือหลังจากเกดิภัยวิบัติใหญ เชน แผนดนิไหว  
emergents  
tallest trees in the rainforest, which stick out of the canopy  
ตนไมที่สูงที่สุดในปาดงดิบซึ่งโผลขึ้นเหนือชั้นบนสุดของกิ่งกาน และใบไมในปา 
emigration  
movement of people from one country to another  
การโยกยายของผูคนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง  
employment structure  
percentage of the population in the primary, secondary and tertiary sectors of employment  
จํานวนรอยละของประชากรที่อยูในภาคที่หนึ่ง ที่สอง และที่สาม ของการทํางาน  
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erosion  
wearing away of the Earth's surface by rivers, glaciers, waves and wind  
การผุพังสึกกรอนของผิวโลกอันเกิดจากแมน้ํา ธารน้ําแข็ง คลื่น และลม  
erratic  
boulder dropped by a glacier  
หินกอนใหญที่ถูกทิ้งไวโดยธารน้ําแข็ง  
estuary  
the mouth of a river, where the channel is wide and tidal  
ปากแมน้ําที่เปนชองกวาง และ มีน้ําขึ้นและน้ําลง  
evaporation  
changing water droplets into water vapour by heating  
การเปลี่ยนสภาพจากหยดน้ําเปนไอน้ําเพราะความรอน  
evapotranspiration  
loss of water from a drainage basin into the atmosphere, from plants and other sources.  
การสูญเสียน้ําจากบริเวณพื้นที่ระบายน้ําเขาสูบรรยากาศ จากพชื และ แหลงอื่นๆ  
exports  
goods and services sold to other countries  
สินคาและบริการที่ขายใหกับประเทศอื่น  
extensive farming  
agriculture producing a low output per hectare from large areas of land  
การเกษตรที่ใหผลผลิตต่าํตอ 10,000 ตารางเมตร จากพื้นที่ขนาดใหญ  
fallow  
land left unfarmed to allow the soil to recover  
พ้ืนที่ที่ถูกทิ้งไวเพื่อปลอยใหดินไดพักฟน  
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fog  
cloud at ground level  
กลุมหมอกที่อยูเรี่ยกับระดับพื้นดิน  
footloose industry  
an industry which has great freedom to choose its location e.g. high-tech  
ธุรกิจที่มีอิสระในการเลือกสถานที่ เชน กิจการไฮเทค  
fossil fuel  
energy source from plants and animals that died millions of years ago( oil, coal and natural gas)  
พลังงานที่มีแหลงมาจากพชื และ สัตวที่ตายมาหลายลานปแลว (น้ํามัน ถานหิน และ กาซธรรมชาต ิ
freeze-thaw  
frost action that leads to the break-up of rock  
การกระทําของน้ําคางแข็งที่ทําใหหินแตกสลาย  
function (of settlement)  
(of a settlement) what it does and why it is there  
(หมูบาน ตัวเมือง หรือ นคร ที่มีผูอยูอาศัย) มีหนาที่อะไร และ ทําไมถึงตองมี  
geothermal power  
generating electricity and heat from the ground - usually in volcanic areas  
การผลิตไฟฟา และ ทําความรอนจากพื้นดิน – ปกติจะเปนในเขตภูเขาไฟ  
glacier ice  
a moving mass of ice in a valley  
กลุมน้าํแข็งที่เคลื่อนยายในหุบเขา  
green belt  
area of land, mainly countryside, around a large town or city  
บริเวณพ้ืนที่รอบๆ เมืองใหญ หรือนคร สวนมากจะเปนพื้นที่ชนบท  
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greenfield site  
land which has never been built on  
พ้ืนที่ๆ ไมเคยมีการกอสราง  
greenhouse effect  
the trapping of energy by carbon dioxide and other gases, which stops some of the Earth's heat 
escaping into space.  
การเก็บกกัพลังงานโดยกาซคารบอนไดอ็อกไซดและกาซชนิดอ่ืนๆ  ทําใหความรอนที่เกิดขึ้นใน
โลกไมสามารถที่จะเล็ดลอดออกสูอวกาศได  
greenhouse gases  
the gases (see above) that cause the greenhouse effect  
กาซ (ดขูางตน) ที่ทําใหเกิด greenhouse effect  
Green Revolution  
large increase in food production, following the introduction of new, high-yielding seeds  
การเพิ่มปริมาณการผลิตอาหารเนื่องมาจากการใชเมลด็พืชชนิดใหมที่ใหผลสูง  
ground moraine (see moraine)  
ดูที่คํา moraine  
groundwater flow  
movement of water through soil and rock because of gravity  
การไหลซึมของน้ําผานดิน และ หิน เพราะแรงดึงดูดของโลก  
hanging valley  
a tributary valley, joining a U-shaped" valley from a higher level  
หุบเขาสายยอยทีเ่ชื่อมกับ U-shaped" valley จากที่ๆ  สูงกวา  
heavy industry  
industry making large, bulky products  
อุตสาหกรรมทีผ่ลิตของใหญๆ  
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hierarchy  
placement of items in order of size or importance  
การจดัของตามขนาด หรือ ความสําคัญ  
high-density housing  
many houses built together on a small area  
บานหลายๆ หลงัที่สรางขึ้นมาในพื้นที่ขนาดเล็ก  
high-order goods  
goods which are expensive and bought less often  
สินคาที่มีราคาแพงและซื้อไมบอย  
high-rise flats  
flats built in a tower, many storeys high  
แฟลตในตึกสูงที่มีหลายๆ ชั้น  
honeypot site  
place which attracts a great number of visitors, especially at weekends and holidays  
สถานที่ๆ มีผูคนเขาเที่ยวเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะวันสุดสัปดาห และ ชวงวันหยุด  
hydroelectric power (HEP)  
electricity made by the force of moving water  
พลังไฟฟาที่ผลติขึ้นจากพลังน้ําไหล  
hydrograph  
line graph showing how the flow of a river varies over a period of time  
เสนกราฟที่แสดงใหเห็นความแตกตางในการไหลของกระแสน้าํในชวงเวลาที่วัด  
HYV crops  
heavy yield varieties of crops e.g. new seeds of rice  
พืชผลชนิดที่ใหผลผลติสูง เชน เมลด็ขาวชนิดใหม  
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ice sheet  
slowly moving mass of ice covering a wide area  
แผนน้ําแข็งผืนกวางใหญที่เคลื่อนตัวอยางชาๆ  
igneous rock  
rock formed by volcanic activity  
หินที่เกิดขึ้นจากปฏิกริยาของภูเขาไฟ  
immigration  
movement of people into a country from another country  
การโยกยายของผูคนจากประเทศหนึ่งเขาสูอีกประเทศหนึ่ง  
imports  
goods purchased from another country  
สินคาที่ซื้อมาจากอีกประเทศ  
indicators of development  
selected features used to define the stage of development a c ountry has reached e.g literacy, life 
expectancy.  
สิ่งที่ใชเปนเครื่องวัดความเจริญกาวหนาของประเทศ เชน ความสามารถในการอานออกเขียนได อายุ
เฉลี่ยของคนในประเทศ  
industrial estate  
area laid out for factories  
บริเวณที่จัดไวสําหรับโรงงาน  
infant mortality  
number of deaths of children under 1 year old per 1000 people  
จํานวนการเสียชวิีตของเด็กที่อายตุ่ํากวา 1 ป ตอประชากร 1000 คน  
infiltration  
downward movement of water into soil  
การไหลซึมของน้ําลงไปในดิน  
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inner city  
urban zone around the central business district  
เขตในเมืองรอบ ๆ central business district  
inputs  
factor that goes into a system. Inputs into factory = energy, & raw materials.  
สิ่งที่ใสเขาไปในระบบ สิ่งที่ใสเขาไปในโรงงาน = พลังงาน และ วัตถุดิบ  
intensive farming  
agriculture producing a high yield from a small area.  
เกษตรกรรมที่ใหผลผลติสูงจากพื้นที่ขนาดเล็ก  
interception  
prevention of rain from falling onto the ground by trees and plants  
การขัดขวางไมใหน้ําฝนตกลงสูพ้ืน โดยอาศัยตนไม และ พืช  
interlocking spurs  
ridges of interlocking higher ground in the upper course of a river  
ขอบแนวบนพื้นที่สูงที่ประสานตอเนื่องกันในบริเวณตนทางของแมน้ํา  
irrigation  
artificially adding water to farm land  
การใหน้ํากับพื้นที่การเกษตรดวยวิธีการที่ไมเปนธรรมชาต ิ 
isobar  
a line on a map joining places of equal pressure  
เสนบนแผนที่อากาศทีต่อเชื่อมจดุที่มีความดันอากาศเทากัน  
lag time  
the time it takes for heavy rainfall to enter a river system  
ระยะเวลาที่น้ําจากการที่มฝีนตกหนักไหลลงสูแมน้ํา  
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land use  
the way the earth's surface is used  
วิธีที่เราใชพ้ืนผิวของโลก  
lateral erosion  
sideways erosion  
การสึกกรอนจากดานขาง  
lateral moraine (see moraine)  
ดูที่คํา moraine  
leaching  
downward movement of minerals through soil caused by water transportation  
การเคลื่อนลงของแรธาตุผานดินที่เกิดขึ้นโดยน้ําพาไป  
LEDCs  
Less Economically Developed Countries - poor countries with a low level of development  
ประเทศที่ดอยพัฒนาในดานเศรษฐกิจ – ประเทศที่ยากจนและมีระดับการพัฒนาต่ํา  
life expectancy  
average number of years a new born baby is expected to live  
จํานวนปโดยเฉลี่ยที่คาดวาทารกแรกเกดิจะมีชีวิตอยูตอไป  
linear  
the layout of a long, thin settlement  
แผนผังของหมูบาน หรือ ตัวเมืองที่มีลักษณะยาว และ แคบ  
literacy rate  
the percentage of adults who can read and write  
จํานวนรอยละของผูใหญที่อานออก และเขียนได  
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low-order goods  
goods which are cheap and bought regularly  
สินคาที่มีราคาต่าํและซื้อเปนประจํา  
market town  
small rural settlement which serves people living in the surrounding area  
แหลงที่ตั้งของชมุชนเล็กๆ ในชนบทที่รับใชผูคนที่อาศัยอยูในเขตรอบๆ  
mass tourism  
concentration of visitors in one area of the world e.g Majorca  
เขตพื้นที่ในโลกที่มีคนเดินทางเขาไปเที่ยวเปนจํานวนมาก เชน Majorca  
MEDC  
More Economically Developed Country - wealthy country with a high level of development  
ประเทศที่มีความเจริญดานเศรษฐกิจสูง - ประเทศที่ร่าํรวยและมรีะดับการพัฒนาสูง  
medial moraine (see moraine)  
ดูที่คํา moraine  
meltwater stream  
stream formed from water melting from a glacier  
ลําธารที่เกดิขึ้นจากน้ําทีล่ะลายมาจากธารน้าํแข็ง  
migration  
movement of people to a different place  
การอพยพโยกยายของผูคนไปสูที่ตางๆ  
millionaire city  
large city with more than a million inhabitants  
นครใหญที่มีคนมากกวาหนึ่งลานคนอาศัยอยู  
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mixed farming  
agriculture based on keeping animals and growing crops  
เกษตรกรรมที่เลีย้งสัตว และปลกูพืช  
monoculture  
agriculture based on a single crop  
เกษตรกรรมที่ปลูกพชืชนดิเดียว  
moraine  
transported materials (clay and boulders) dropped by a glacier when it melts  
สิ่งที่ถูกทิ้งไวโดยธารน้ําแข็งตอนที่น้ําแข็งละลาย เชน ดินเหนียว และ หินกอนใหญๆ  
(lateral moraine)  
line along the side of a valley  
เสนตามขางหุบเขา  
(medial moraine)  
line down the middle of a valley  
เสนตรงกลางหบุเขา  
(terminal moraine)  
line at the end of a valley  
เสนตรงปลายหบุเขา  
mouth of river  
where a river enters the sea  
บริเวณที่แมน้ําไหลออกสูทะเล  
multilateral aid  
help given to a country by a large organisation e.g United Nations  
ความชวยเหลือที่ประเทศใดประเทศหนึ่งไดรับจากองคกรใหญ เชน องคการสหประชาชาต ิ 

 



EAL and Geograpgy Dept in 15 of 26 02/05 Boroughmuir HS GEOGRAPHY KEYWORDS language : Thai  
multiplier effect  
Once one successful business grows in an area, other businesses will expand too  
เมื่อมีธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเติบโตขยายตัวในทองถิ่น ธุรกิจอื่นๆ ก็จะขยายตัวตามไปดวย  
National Park  
area of natural beauty and wild countryside managed by a Government  
บริเวณที่มีความสวยงาม และพื้นที่ปาใน
ชนบทที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยูในความดแูลของรัฐบาล  
natural increase  
population growth because the birth rate is higher than the death rate  
จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอตัราการเกดิสูงกวาอตัราการตาย  
natural resources  
naturally occurring materials which can be used by people  
ทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ผูคนสามารถนํามาใชได  
newly industrialised country (NIC)  
LEDC which has rapid growth in secondary industries  
LEDC ที่มีความเจริญอยางรวดเร็วในอุตสาหกรรมการผลิตที่เปลี่ยนวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรปู  
non-governmental organisations (NGOs)  
charity groups involved in providing aid to other parts of the world e.g. Oxfam  
กลุมการกศุลที่ใหความชวยเหลอืแกสวนอื่นๆของโลก เชน Oxfam  
non-renewable resources  
natural resources which can only be used once e.g. oil  
ทรัพยากรธรรมชาตทิี่ใชไดคร้ังเดียว เชน น้ํามัน 
occluded front  
dividing line where a cold front joins up with a warm front  
เสนแบงตรงที่ cold front เชื่อมกบั warm front  
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out-of-town shopping centres  
shopping centre on the edge of a built-up-area  
ศูนยการคาในบริเวณริมขอบของเขตพื้นที่ที่มีผูคนอาศัยอยูหนาแนน  
outer-city council estates  
large areas of cheap housing around the edge of cities in the UK  
พ้ืนที่กวางที่มีบานราคาถกูตามบริเวณริมขอบของเมืองใหญในสหราชอาณาจกัร (UK)  
outputs  
the end product of a system e.g. Car from a factory  
ผลผลติขั้นสุดทายที่ออกมาจากระบบ เชน รถยนตจากโรงงาน  
outwash plain  
flat area of land formed as rivers deposit material carried from a terminal moraine  
บริเวณพ้ืนที่ราบที่เกิดจากการที่แมน้ําพัดพาเอาตะกอนจาก terminal moraine มาทิ้งไว  
overgrazing  
destruction of grass & plants caused by too many animals on the land  
การทาํลายทุงหญา และ พืช ซึ่งเกิดขึ้นจากการทีม่ีสัตวในทุงมากเกินไป  
overland flow  
movement of water over the land surface  
การเคลื่อนไหวของน้ําบนผิวพ้ืนดิน  
overpopulated  
too many people in an area to be provided for by the available resources  
จํานวนประชากรที่มีมากเกินไปในเขตพื้นที่ จนไมอาจที่จะจัดหาทรัพยากรที่มีอยูใหกับทุกคนได
เพียงพอ  
pastoral farming  
agriculture based on keeping livestock e.g. cows & sheep  
เกษตรกรรมที่อาศัยการเลี้ยงสัตว เชน วัว และ แกะ  

 



EAL and Geograpgy Dept in 17 of 26 02/05 Boroughmuir HS GEOGRAPHY KEYWORDS language : Thai  
plantation farm  
a large farm in the tropics growing one cash crop e.g. pineapples  
ฟารมใหญในประเทศเขตรอนทีป่ลูกพชืเพื่อการคาชนดิเดียว เชน สับปะรด  
plucking  
removal of rocks from the Earth's surface by a glacier  
การเคลื่อนยายหนิจากพื้นผิวของโลกโดยธารน้ําแข็ง  
population pyramid  
diagram showing the population structure of a country by age and sex  
แผนภาพแสดงโครงสรางของประชากรในประเทศ ตามเพศ และ อาย ุ 
precipitation  
all moisture that reaches the Earth's surface (rain, snow, dew etc)  
ความชื้นทุกชนดิทีล่งมาสูพ้ืนผิวของโลก (ฝน หมิะ น้ําคาง และอื่นๆ)  
prevailing wind  
wind direction that occurs most frequently  
ทิศทางของลมทีเ่กิดขึ้นบอยที่สดุ  
primary industry  
where raw materials are gathered but not altered in any way before sale  
สถานที่ๆ วัตถุดบิถูกนาํมารวมกนักอนที่จะขายโดยมิไดมกีารเปลีย่นแปลงสภาพ  
primary products  
materials gathered in primary industries e.g. metal ore or coffee beans.  
วัสดุที่ถกูรวบรวมใน primary industries เชน แรเหล็ก หรือ เมล็ดกาแฟ  
pull factor  
circumstances that attract people into an area / country  
สถานการณที่ดึงดูดใหคนเขามาในเขต / ประเทศ  
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push factor  
circumstances that drive people out of an area / country  
สถานการณที่ผลกัดันใหคนออกจากเขต / ประเทศ  
pyramidal peak  
three-sided mountain with steep sides and a sharp top  
ภูเขาที่มีสามดานที่ชัน และมียอดเขาแหลม  
quaternary industry  
jobs involved in research rather then production  
งานที่เกี่ยวของกับการคนควาวิจยัมากกวาการผลติ  
renewable  
natural resource that will never run out e.g. the sea  
ทรัพยากรธรรมชาตทิี่ไมมีวันหมด เชน ทะเล  
reservoir  
artificial lake used to store water for human use  
ทะเลสาบเทียมทีม่ีไวสําหรับเก็บกักน้ําใหคนใช  
retail parks  
shopping development located outside the main shopping area, sometimes out-of-town  
ศูนยการคานอกเขตรานคาใหญๆ บางทีอยูนอกเมอืง  
ribbon lake  
long thin lake on a valley floor  
ทะเลสาบที่ยาว และ แคบ บนพื้นของหุบเขา  
rural to urban migration  
movement of people from the country into towns and cities to live and work  
การโยกยายของผูคนจากชนบทเขาสูตัวเมืองและนครเพื่ออยูอาศัย และ ทํางาน  
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saltation  
bouncing of stones along a river bed  
การเดงของหินตามพื้นแมน้ํา  
secondary industry  
manufacturing industry turning raw materials into finished products  
อุตสาหกรรมการผลิตที่เปลี่ยนวัตถดุิบใหเปนสนิคาสําเร็จรูป  
sediment  
fine material deposited by a river  
ตะกอนที่ถกูนํามาทิ้งไวโดยแมน้ํา  
sedimentary rock  
rock formed from sediments laid down on the sea bed  
หินที่เกิดขึ้นจากตะกอนที่สะสมตัวบนพื้นทะเล  
self-help scheme  
where aid is used to allow people to improve their own situation  
ความชวยเหลือที่ชวยใหบุคคลปรับปรุงสภาวะของตนเอง  
semi-detached houses  
two houses house sharing a dividing wall  
บานสองหลังแบบแฝดตดิกันและมีฝาผนังแยกรวมกัน  
set-aside  
European Union policy which pays farmers to take land out of cultivation 
นโยบายของสหภาพยุโรปท่ีใหเงินชาวนาที่ไมปลกูพชื  
settlement  
a village, town or city where people live  
หมูบาน ตัวเมือง หรือ นคร ที่มีผูอยูอาศัย  
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shanty town  
area of poorly built, low cost houses on land which does not have full essential service e.g. Sewers  
เขตที่มีบานที่ปลกูขึ้นอยางเลว ราคาถูก บนที่ดินทีไ่มมีบริการสาธารณูปโภคที่จําเปน เชน 
ทอระบายน้ํา  
shifting cultivation  
the end of a glacier where the ice melts  
ปลายของธารน้ําแข็งที่ซึ่งน้ําแข็งละลาย  
site  
land on which as settlement is built  
พ้ืนที่ๆ สรางหมูบาน  
situation  
position of a settlement in relation to the surrounding area  
ตําแหนงที่ตั้งของหมูบาน หรือ เมือง เมื่อเทียบกับบริเวณพื้นที่โดยรอบ  
snout  
the end of a glacier where the ice melts  
ปลายของธารน้ําแข็ง ที่ซึ่งน้ําแข็งละลาย  
solar power  
energy created using heat from the sun  
พลังงานที่สรางขึ้นโดยอาศัยความรอนจากพระอาทิตย  
source(of a river)  
where a river begins as a spring from the ground  
บริเวณที่แมน้ําเริ่มกอตัวจากน้ําพธุรรมชาติในดิน  
sparsely-populated  
with a low level of population per hectare  
มีจํานวนประชากรนอยตอ 10,000 ตารางเมตร  
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striations  
scratches made on rocks by the movement of glaciers across them  
รอยขีดขวนบนหินที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของธารน้ําแข็งผานหิน  
subsidy  
money paid to someone to carry out the request of the government e.g. to continue farming sheep 
in a difficult area  
เงินที่ไดรับมาโดยทําตามที่รัฐบาลสั่ง เชน เลี้ยงแกะในบริเวณที่ยาก  
subsistence farming  
agriculture based on growing crops and rearing animals mainly to feed the family  
เกษตรกรรมที่ปลูกพชื และ เลี้ยงสัตวเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัว  
suburbs  
built-up area of a town or city between the inner city and the edge  
เขตของเมืองหรือนครที่มีผูอาศัยอยูหนาแนน อยูระหวาง inner city และ บริเวณริมขอบของเมือง  
superstores  
large retail outlets e.g. ASDA  
หางสรรพสินคาใหญ เชน ASDA  
surplus  
having more than needed  
มีมากกวาที่ตองการ  
suspension  
movement of fine materials, like sand and silt, by flowing water  
การเคลื่อนยายตวัของวัสดุที่ละเอียด เชน ทราย และ โคลน ไปตามแมน้ํา  
sustainable development  
economic activity or growth which has a long future  
กิจกรรม หรือ ความเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีอนาคตระยะยาว  
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terminal moraine (see moraine)  
ดูที่คํา moraine  
terraces  
gently sloping land on hillsides used for farming  
พ้ืนที่ลาดเอียงดานขางของเนินเขาที่ใชสําหรับการทําไรนา  
tertiary industry  
"service industry" - it provides services to individuals and other industries e.g. education, 
entertainment, health  
"อุตสาหกรรมบริการ" - ใหบริการแกรายบุคคล และกิจการอื่นๆ เชน การศึกษา การบันเทิง สุขภาพ  
throughflow  
movement of water under the surface of the soil  
การเคลื่อนไหวของน้ําใตผิวดิน  
tied aid  
help given in response to an action completed by the country receiving it.  
ความชวยเหลือที่ใหแกประเทศที่ทําการบางอยางเสร็จสิ้นตามทีต่องการ  
till  
material dumped under a glacier as it melts  
วัสดุที่ถกูทิ้งไวใตธารน้ําแข็งในขณะที่กําลังละลาย  
trade  
exchange of goods or services  
การแลกเปลี่ยนสินคา หรือ บริการ  
trade barrier  
laws or behaviours which make trade difficult - used to protect a country's own industry  
กฏหมาย หรือ ประพฤติกรรมที่ทาํใหคาขายไมสะดวก – ใชสําหรบัปกปองอุตสาหกรรมของประเทศ 
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trading bloc  
group of countries with trading agreements  
กลุมประเทศที่มขีอตกลงทางการคา  
traditional industry  
an old, established industry in the area  
อุตสาหกรรมเกาที่เปนที่ยอมรับในเขตพื้นที่  
transnational / multinational company  
a major company with links & factories in many parts of the world e.g BP  
บริษัทใหญที่มีความเชื่อมโยง และ โรงงานในสวนตางๆ หลายแหงของโลก เชน BP  
transpiration  
loss of water from plants into the atmosphere  
การสูญเสียของน้ําจากพืชสูบรรยากาศ  
tributary  
smaller stream flowing into a bigger stream or river  
ลําธารเลก็ๆ ที่ไหลลงสูลาํธารใหญ หรือ แมน้ํา  
truncated spurs  
steep cliffs cut by ice as a glacier erodes the sides of a U-shaped valley  
หนาผาชันทีถู่กตัดโดยนํ้าแข็งขณะที่ธารน้ําแขง็กัดเซาะดานขางของ U-shaped valley  
underpopulated  
area with low population density  
เขตที่มีคนอาศัยอยูนอย  
urban growth  
development of a city area  
การพัฒนาของเขตเมือง  
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urbanisation  
increase in percentage of people living in urban areas  
อัตรารอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรที่อาศยัอยูในเมือง  
urban redevelopment scheme  
plans to improve city areas  
แผนการที่จะปรบัปรุงเขตเมือง  
urban-rural migration  
movement of population from cities into the country to live and work  
การเคลื่อนยายของผูคนจากนครไปสูชนบทเพื่ออยูอาศัย และ ทํางาน  
urban sprawl  
outward spread of urban areas into rural areas  
การขยายออกของเขตเมืองเขาไปในเขตชนบท  
U-shaped valley  
valley shaped by glaciation, with a flat floor and steep sides  
หุบเขาที่เกดิขึ้นเพราะธารน้ําแข็ง มีพ้ืนที่ราบและดานขางที่สูงชัน  
warm front  
dividing line between warm and cool air, where the arm air is being forced to rise  
เสนกั้นระหวางลมที่อุน และ ลมที่เย็น บังคับใหลมที่อุนตองเคลื่อนตัวขึ้น  
warm sector  
warm air at the centre of a depression between the warm front and cold front  
อากาศอุนตรงใจกลางของ depression ระหวาง warm front และ cold front  
watershed  
ridge of high land between the drainage basins of two rivers  
สันของพื้นที่สูงระหวางบริเวณพ้ืนที่น้ําระบายลงสูแมน้ําสองสาย  
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water table  
level where the ground is saturated and rock and soil cannot hold any more water  
ระดับที่พ้ืนดินชุมน้ํา และ หิน และ ทรายไมสามารถที่จะรับน้ําไดอีก  
weather  
condition of the atmosphere at any given time  
สภาพของบรรยากาศในเวลาใดเวลาหนึ่ง  
weathering  
breakdown of rock in the place it outcrops (is at the surface)  
การสึกกรอนของหินในที่ๆ มีหินอยู (หินที่อยูบนพื้นผิว)  
young dependants  
percentage of the population under 16, who are unable to work to provide for themselves  
จํานวนประชากรในอัตรารอยละที่มีอายุต่าํกวา 16 ป ที่ไมสามารถทํางานหาเลี้ยงตัวเองได  
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