
Vocabulary for Stone Artefacts 

£¿¦ñ®¡È¼¸¡ñ®À£̂º¤´õ¹óນ 

ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเคร่ืองมือหิน 
vaküs½BÞfµ 

 

English Lao Thai Khmer 

Analysis ¡¾ນ¸òÀ£¾½ การวเิคราะห์ karviPaK 

Dorsal ê¾¤©É¾ນ¹ìñ¤ ดา้นหลงั EpñkxagelI 

Cortex À ȭº¡ຫີນ  เปลือกหิน épÞfµedImsl;BIkarRcib 

Distribution ¡¾ນ¡½Á¥¡, ¡½¥¾¨ การกระจาย r)ay/ karEbgEck 

Distal ¯¾¨©É¾ນì÷È´ ปลายดา้นล่าง EdlenAxagcug 

Absent ¢¾©, ®Ò´ó ขาดหาย Kµan 

Cortical ìñ¡§½ນ½¢º¤À ȭº¡ຫີນ ลกัษณะของเปลือกหิน énépÞxageRkArbs;fµ 

flake scar »º¨¦½À¡ñ©ຫີນ รอยสะเก็ดหิน sñamsl;BIkarbMEbk 

Fracture ¡¾ນÁª¡, »º¨Áª¡ รอยแตก bMEbk 

Termination ¦ú¸ນ¯¾¨Á¹ì´ ส่วนปลาย Epñkxagcug 

overhang removal ¡¾ນ¦Éº´ºº¡ เอาส่วนท่ียืน่ออก dMykEpñkEdllyecj 

Feather »º¨Áª¡ìñ¡¦½ນ½»ø®ຂົ ນນກົ รอยแตกรูปขนนก sñamEbklMnaMdUcsøabstV 

Transverse ê¾¤¢¸¾¤ ¹ìõ ê¾¤ªñ© ทะแยงมุม, ไขว ้ kat;TTwg 

raw material ņ̃ດ«÷©ò® วตัถุดิบ vtßúFatuedIm 



English Lao Thai Khmer 

Sandstone ¹óນ§¾¨ หินทราย fµPk; 

Quartzite Á¡É¸ນ¾¤±¾ນ หินควอตไซท ์ fµkVat 

coarse grain ¹óນ¹¨¾® เน้ือหยาบ sac;eRKIm 

fine grain ¹óນເນ ື້ຬì½º¼© ¹ìõ ¡É¼¤  เน้ือละเอียด sac;m:dæ 

Condition ¦½²¾® สภาพ sßanPaB 

Intact ¦ö´®øນ สมบูรณ์, คงอยู ่ minTan;xUcRTg;RTay 

Metric ò̧êó¡¾ນ ņ̃©Áê¡ การวดั xñatrgVas; 

Dimension ¢½¹ນ¾© ขนาด, มิติ TMhM 

Length £¸¾´¨¾¸ ความยาว beNþay 

Width £¸¾´¡ Ȩ́¾¤ ความกวา้ง TTwg 

Thickness £¸¾´¹ນ¾ ความหนา kRmas;/ CeRmA 

Angle ´ø´ มุม muM 

Rotation ì¸¤»º® หมุนรอบ bgVil 

Direction êò©ê¾¤ ทิศทาง TisedA 

Columnar ເປນັຖນັª¾´ì¸¤¨¾¸ ทางลึก, ตามแนวยาว ragdUcbMBg; 

Centripetal »º¨Áª¡Àປນັ ö̧¤ รอยแตกเป็นวง ragrYmcUl 

Irregular ®Ò¦½¹´Ô¦½À¹ ó́ ไม่สม ่าเสมอ ragminesµIRCug 



English Lao Thai Khmer 

Circumference À¦̃ນ»º® ö̧¤¹ìõ»º®º¡ เส้นรอบวง brimNÐl/ brievNxageRkA 

Mass êñ¤¹ ö́© กอ้น, เทอะทะ, ทั้งหมด duM 

Perimeter À¦̃ນ»º® ö̧¤¹ìõ»º®º¡ เส้นรอบวง brimaRt 

short end ສ ົື້ນສ ັື້ນ¹ìõ ¯¾¨Á¹ì´©É¾ນສ ັື້ນ ปลายดา้นสั้น )ak;Epñkxagcug 

short side ©É¾ນ¦̃ນ ดา้นสั้น bMENkfµxøI²sl;BIkarbMEbk 

long side ©É¾ນ¨¾¸ ดา้นยาว bMENkfµEvg²sl;BIkarbMEbk 

long end 
¦íນ¨¾¸ ¹ìõ ¯¾¨Á¹ì´©É¾ນ-

¨¾¸ 

ปลายดา้นยาว 
bMENkEdlmancugEvg 

Stone tool knapping ¡¾ນªÈº¨À£̂º¤´õ¹óນ วธีิกะเทาะเคร่ืองมือหิน 
bec©keTsbMEbkfµedIm,Iplit 

Ca]bkrN_ 

Raw material ¹óນ ņ̃©«÷©ò® หินวตัถุดิบ vtßúFatuedIm 

River cobble ຫີນນ  ື້ຳ¹É¸¨ หินกรวดแม่น ้า RKÜs)atsÞwg 

Core Á¡ນຫີນ แกนหิน sñÚlsl;BIkarbMEbk 

Flake ¦½À¡ñ©ຫີນ, À³œº¤ຫີນ, À¦©ຫີນ  สะเก็ดหิน bMENkfµ 

Hammerstone £Éºນຫີນ  คอ้นหิน jjÜrfµ 

Bulb of percussion ນນູ¢º¤¹óນê†ªÈº¨ºº¡ ผวินูนจากการกะเทาะ 
épÞe):agénbMEbkfµEdlsl; 

BIkarvaybMEbk 

Feather termination ¯¾¨À ñ̄ນ»ø®¢ööນນ¡ ปลายแตกรูปขนนก bMENkfµesþIgEdlmancugRsYc 

Step termination ¯¾¨Áª¡Àປນັ»øບຂ ັື້ນÃ© ปลายแตกรูปขั้นบนัได bMENkfµesþIgEdlmancugrabesµI 



English Lao Thai Khmer 

Retouch »º¨¦Éº´Á§´ รอยซ่อมแซม EKmreqkrqUcdUceFµjrNa 

Polished adze ¢¸¾ນ¹óìñ® ¹ìõ ¢¸¾ນ¹óນ±öນ ขวานหินขดั BUefAfµrmøIg 

Tang £ð คอ kBUefA 

Poll ®È¾ÄÍÈ, ¢É¾¤Àêò¤ ขา้งบน kat;/ Rcib 

Bevel »º¨®¾¡ รอยบาก RCugeT/ bBaäit 

Cutting edge £ö´ê†Ã§ÉÄ©É คมใชง้าน épÞbnSl;BIkat; b¤mux 

Cross section »ø®ªñ©ê¾¤¢¸¾¤ ภาคตดัขวาง BuMnuHkat;TTWg 

Reduction sequence 
¡¾ນÀ»ñ©Ã¹ÉÉນື້º¨ìö¤Á®®ªÒÀ-

ນ ື່º¤ 

การกะเทาะตกแต่งใหเ้ล็กลง
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ดข้นาดท่ี
เหมาะสม 

bMEbktamlMdab;lMeday 

 


