
Vocabulary for Excavation 

£¿¦ñ®¡È¼¸¡ñ®¡¾ນ¢÷©£íນ 

ค ำศัพท์เกีย่วกบักำรขุดค้น 
vaküs½BÞTak;TgnwgkMNay 

 

English Lao Thai Khmer 

Excavation ¡¾ນ¢÷©£íນ การขดุคน้ kMNayburaNviTüa 

Excavate ¢÷©£íນ ขดุคน้ eFVIkMNay 

Site Á¹ìÈ¤®ø»¾ນ ò̧ê½¨¾ แหล่งโบราณคดี sßanIy_buraN 

Pit ¢÷´¢÷©£íນê¾¤®ø»¾ນ ò̧ê½¨¾ หลุมขดุคน้ทางโบราณคดี reNþAkMNay 

In Situ ª¿Á¹È¤¹ìñ¡«¾ນê¿ºò©ê†²ö®À¹ñນ ต าแหน่งเดิมท่ีพบหลกัฐาน rkeXIjenAnwgkEnøg 

Context ¡÷È´¹ìñ¡«¾ນ¢º¤ ņ̃©«÷ê†µøÈ»ú¸´¡ñນ 

บริบท (ส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์
และเก่ียวขอ้งกนั) 

bribT ¬vtßúEdlpþl;Bt’man 

[KñaeTAvijeTAmk¦ 

Feature ¡÷È´Íñ¡«¾ນ กลุ่มหลกัฐาน bNþúMvtßú b¤sMNg;buraN 

Bag log ê½®¼ນ«ö¤¢º¤ ņ̃©«÷ 

ทะเบียนถุงบรรจุ
โบราณวตัถุ 

bBa¢Ifg;dak;vtßúburaN 

Photo log ê½®¼ນ»ø®«È¾¨ ทะเบียนภาพถ่าย bBa¢IrUbft 

Photo board Á°ນÈ É̄¾¨ì½¹ñ©ê½®¼ນ 

แผน่ป้าย (เขียนรายละเอียด
ต่างๆ เพื่อถ่ายภาพ) 

pÞaMgBt’mansRmab;ftrUb 

Object card Á°ນÈ É̄¾¨¸ñ©«÷®ø»¾ນ แผน่ป้ายโบราณวตัถุ GtþsBaØaNvtßú ¬katvtßú¦ 

Plan Á°ນ¡¾ນ ผงั bøg; 

Section ¡¾ນÁ®È¤À ñ̄ນ¦È¸ນ การแบ่งเป็นส่วน Epñk/ PaK 



English Lao Thai Khmer 

Orientation êò©ê¾¤ ทิศทาง TisedA/ karENnaM 

Deposit êñ®«ö´ ทบัถม dIl,b;/ dIcak;bgÁr 

Layer §̃ນ ชั้น RsTab;dI 

Level ì½©ñ® ระดบั kRmitkm<s; 

Midden ¦…¤À¦©À¹ùõºê†¯½Ä Ȩ́À ñ̄ນ»Èº¤»Èº¨ กอง, กองขยะ KMnrsMNl;buraNviTüa 

Surface ¹ນ¾້©òນ 

ชั้นผวิดิน (ผวิหนา้ดินก่อน
การขดุคน้) 

RsTab; b¤épÞdI 

3 Dimensions 
¡¾ນÁê¡¢½¹¾©(ì¸¤¡ Ȩ́¾¤ Áì½ 

ì¸¤¨¾¸) 

การวดัขนาดสามมิติ (กวา้ง 
ยาว และลึก) 

TMhMTaMgbI  

Profile ທາຄຫນ¾້ªñ©¢º¤¢÷´¢÷©£íນ ผนงัดา้นตดัของหลุมขดุคน้ CBa¢aMgreNþA 

Cultural Sequence ຆ  ນ້ຈນິêñ®«ö´ê¾¤ ņ̃©ê½ນ½ê¿ ชั้นทบัถมทางวฒันธรรม RsTab;vb,Fm’ 

Dating ¡¾ນ¡¿ນ©຺º¾ ÷̈¡¾ນ การก าหนดอายุ kalbriecäT 

Absolute Dating 
¡¾ນ¡¿ນ©຺º¾ ÷̈¡¾ນໂຈງກຄ຺າກ

ວ  ຈບຸຣູານ 

การก าหนดอายโุดยตรงจาก
โบราณวตัถุ 

kalbriecäTCak;lak; 

Relative Dating ¡¾ນ¯¼®ê¼®º¾ ÷̈¡¾ນ การก าหนดอายเุชิงเทียบ kalbriecäTRbhak;RbEhl 

C14 Dating 
¡¾ນ¡¿ນ©຺º¾¨º¾ ÷̈÷«È¾ນ 

©É¸¨£¾®ºນ 14 (C14) 

การก าหนดอายดุว้ยวธีิ
คาร์บอน 14 

kalbriecäTtamkabUn 

Sterile ຆ  ນ້ຈນິê¿´½§¾© 

ชั้นดินธรรมชาติ (ปราศจาก
ร่องรอยกิจกรรมของมนุษย)์ 

dIedIm b£RsTab;dIFmµCati 

Fix point ¥÷©ºÉ¾¤ºó¤ จุดอา้งอิงหลกั cMNuceKal 

Datum  ຂ ມ້ນູÀ²̂ººÉ¾¤ºó¤ ตวัเลขท่ีก าหนดไวอ้า้งอิง kMNt;eKalEpnTI 



English Lao Thai Khmer 

Datum point ¥÷©ê†ກ  ານຈ຺ຂ ມ້ນູÀ²̂ººÉ¾¤ºó¤ จุดท่ีก าหนดไวอ้า้งอิง 
cMNuceyag ¬sRmab;karvas; 

Evg¦ 

Datum line À¦̃ນì½©ñ®ທ ີ່ ກ  ານຈ຺Ä Ȩ́ºÉ¾¤ºó¤ เส้นระดบัท่ีก าหนดไวอ้า้งอิง kMNt;km<s; 

C.M.D.T (centimeter 

from datum) 

£¸¾´¦ø¤ເປ ນ§ñ¤ªóÁ É́©¥¾¡¥÷© 

À²̂ººÉ¾¤ºó¤ 

ความสูงเป็นเซนติเมตรจาก
จุดท่ีก าหนดไวอ้า้งอิง 

rgVas;KitCasg;TIEm:RtBIcMNuc 

eyag 

Horizontal ¡¾ນ¢÷©£íນê¾¤¡ Ȩ́¾¤ การขดุคน้ในแนวระนาบ 
kMNayRTg;RTayFM ¬edIm,I 

emIlrUbragedImrbs;sßanIy_¦ 

Vertical ¡¾ນ¢÷©£íນê¾¤Àìò¡ การขดุคน้ในแนวด่ิง kMNayRTg;RTaytUc 

Automatic station 
¡Éº¤¦Èº¤ì½©ñ® (£¸¾´¦ø¤ Áì½ 

Äì¨½ê¾¤ ) 

กลอ้งส่องระดบั (ความสูง
และระยะทาง) 

ma:suInvas; ¬km<s;nigcm¶ay¦ 

Total station 
¡ûº¤ ņ̃©Áê¡ì½©ñ®    

(£¸¾´¦ø¤,Äì¨½ê¾¤, ǿ´) 

กลอ้งวดัระดบั (ความสูง  
ระยะทางและมุม) 

ma:suInfUflesþsin 

¬vas;km<s;/ cm¶ay nigmuM¦ 

Stadial Rod 
Ä´É ņ̃©Áê¡ì½©ñ®£¸¾´¦ø¤(Ã§É£øÈ 

¡ñ®¡Éº¤¦Èº¤) 

ไมว้ดัระดบัความสูง (ใชคู้่
กบักลอ้งส่องระดบั) 

Em:Rtvas;km<s; ¬eRbICamYy 

ma:suInvas;¦ 

Compass À¢ñ´êò© เขม็ทิศ RtIvis½y 

Trowel ¥¼¤¡ÒÀ»õºນ Áì½ º̂ນÅ เกรียง søabRBakMe)ar 

Brush ³º¨ แปรง Ck; 

Measuring tape Ä´ÉÁ ñ́©¸ñ©Áê¡ ตลบัเมตร, สายวดั Em:RtExS 

Pole Ä´É ņ̃©Áê¡ì½©ñ®£¸¾´¦ø¤ ไมโ้พล (วดัระดบัความสูง) begÁalEm:Rt 

Plumb bob ìø¡©…¤ ลูกด่ิง kUnRbeyal 

Level ນÕêÈ¼¤ ลูกน ้าวดัระดบั Em:RtTwk 



English Lao Thai Khmer 

String À§õº¡ เชือก ExS 

Dental equipment À¹ìñ¡£ó®(À ñ̄ນÀ£̂º¤ ṍê¾¤Á²©) 

เคร่ืองมือทนัตแพทย  ์(ใชข้ดุ
แต่งโครงกระดูก) 

]bkrN_eBTüeFµj  

Blower ìø¡µ¾¤À ‰̄¾ìö´ ลูกยางเป่าลม Rbdab;pøúMxül; 

Tray £¾© ถาด fas/ RcNUk 

Bucket £÷,«ñ¤ ถงั faMg/ Fug/ LaMg 

Scale À£̂º¤ ņ̃©Áê¡ เคร่ืองวดัขนาด, มาตราส่วน Em:RtRkit/ CBa¢Ig 

Camera ¡ûº¤«È¾¨»ø® กลอ้งถ่ายรูป ma:suInftrUb 

Tripod ¢¾ª̃¤¡Éº¤«È¾¨»ø® ขาตั้งกลอ้งถ่ายรูป eCIgma:suInft 

Screen ª¾ÎÈ¾¤»Èºນ©òນ ตะแกรงร่อนดิน sMNaj;ErgdI 

 


