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Vocabulary for Human Skeleton 
£¿¦ñ®¡È¼¸¡ñ®¡½©ø¡£ö− 

คาํศัพท์เกีย่วกบัโครงกระดูกมนุษย์ 
 

English Lao Thai 

Bioarchaeology ®ø»¾− ò̧ê½¨¾ ¡È¼¸¡ñ®§ó¸½¸òêò¨¾ โบราณคดีเชิงชีววิทยา 

Bioanthropology ´½− ÷©¸òê½¨¾ ¡È¼¸¡ñ®§ó¸½¸òê½¨¾ มานุษยวิทยาเชิงชีวภาพ 

Physical anthropology ´½− ÷©¸òê½¨¾¡¾¨½²¾® มานุษยวิทยากายภาพ 

Human skeleton ¡½©ø¡£ö− โครงกระดูกมนุษย ์

Curation ¡¾−À¡ñ® É́¼−, ¡¾À¡ñ®»ñ¡¦¾ การจดัเกบ็และดูแลรักษา 

Reconstruction ¡¾−¯½¡º®§™−¦È¸−¡½©ø¡£õ−ÃÏÈ การต่อช้ินส่วนกระดูก 

Exposed Â£¤¡½©ø¡ê†À¹ñ−Ä©É§ñ©À¥− ลอยตวัเห็นชดัเจน 

ID marker Ï¾¨Àì¡¯½¥¿¢º¤Â£¤¡½©ø¡ 
หมายเลขประจาํโครง
กระดูก 

Burial ¢÷´±ñ¤¦ö® หลุมฝังศพ 

Burial context ¡÷È´Íñ¡«¾−ê†²ö®À¹ñ−Ã−¢÷´±ñ¤¦ö® 
กลุ่มหลกัฐานท่ีพบในหลุม
ฝังศพ 

Burial register 
¡¾−®ñ−êô¡¢Ó ǿ−¢º¤Â£¤¡½©ø¡ 
Áì½¢÷´±ñ¤¦ö® 

การบนัทึกขอ้มูลโครง
กระดูกและหลุมฝังศพ 

Anatomical parts 
¡½©ø¡¦È¸−ªÈ¾¤Åª¾´Íñ¡ê¾¤§ó¸½ 
¸òê½¨¾ 

กระดูกส่วนต่างๆตาม
ลกัษณะทางสรีระวิทยา 

Screen Ä¥ÉÁ¨¡, §º¡¹¾ การตรวจตรา, การคดักรอง 
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English Lao Thai 

Bubble wrap ¡¾−¹÷É´¹Ò©É¸¨«ö¤μ¾¤¡ñ−¡½êö® 
การห่อหุม้ดว้ยพลาสติกกนั
กระแทก 

Fragile Áª¡¹ñ¡¤È¾¨, ®º®®¾¤ แตกหกัเสียหาย,เปราะบาง 

Reversible glue 
¡¾¸ê†Ã§Éªò©¸ñ©«÷ê†¦¾´¾©ìÉ¾¤ 
ºº¡Ä©É 

กาวติดวตัถุท่ีสามารถลา้ง
ออกได ้

Sagittal : Midsagittal ¦ú¸−Á¡−¢º¤¹ö¸¡½ÂÍ¡ 
ส่วนแกนกลางของ
กะโหลกศีรษะ 

Frontal : Coronal ¡½ÂÍ¡©É¾−ÎÉ¾°¾¡ 
ดา้นหนา้ผากหรือดา้นหนา้
ของกะโหลก 

Transverse : Horizontal »¾®²¼¤, ì¸¤−º− แนวระนาบ 

Body »È¾¤¡¾¨ ร่างกาย 

Ventral : Anterior À®œº¤Àêò¤ ดา้นบน 

Dorsal : Posterior À®œº¤ì÷È´ ดา้นล่าง 

Superior Cranial À®œº¤Àêò¤ ดา้นบน 

Inferior Caudal À®œº¤ì÷È´ ดา้นล่าง 

Medial À®œº¤Ã¡É¥÷©Ã¥¡¾¤¢º¤»È¾¤¡¾¨ ดา้นใกลแ้กนกลางร่างกาย 

Lateral 
À®œº¤ê†¹È¾¤¥¾¡¥÷©Ã¥¡¾¤¢º¤»È¾¤ 
¡¾¨ 

ดา้นใกลห้รือห่างจาก
แกนกลางร่างกาย 

Proximal ¦í−À®œº¤Àêò¤ ปลายบน 

Distal ¦í−À®õûº¤ì÷È´ ปลายล่าง 

Bone ¡½©ø¡ กระดูก 
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English Lao Thai 

Articulate 
¡½©ø¡ê†À§̂º´ªò©ªÒ¡ñ−ª¾´ 
ìñ¡¦½−½ê¾¤ ò̧ê½¨¾¦¾© 

กระดูกท่ีเช่ือมหรือ
ติดต่อกนัตามลกัษณะทาง
สรีระวิทยา 

Cartilage ¡½©ø¡ºÈº− กระดูกอ่อน เยือ่กระดูก 

Long bones ¡½©ø¡¨¾¸ กระดูกยาว 

Short bones ¡½©ø¡¦̃− กระดูกสั้น 

Flat bones ¡½©ø¡Á¯/¡½©ø¡À ñ̄−Á°È− กระดูกแบน 

Irregular bones ¡½©ø¡»ø®»È¾¤²òÀ¦© กระดูกรูปร่างพิเศษ 

Skull ¡½Â¹ù¡¹ö¸ 
กะโหลกศีรษะท่ีรวมถึง
ขากรรไกรล่าง 

Cranial 
¡½Â¹ù¡¹ö¸®Òì¸´¡ñ®£¾¤¡½Äª 
À®œº¤ì÷È´ 

กะโหลกศีรษะท่ีไม่รวม
ขากรรไกรล่าง 

Frontal  ¡½©ø¡Îû¾°¾¡ กระดูกหนา้ผาก 

Occipital ¡½©ø¡¤Èº−©í− กระดูกทา้ยทอย 

Mandible ¡½©ø¡£¾¤¡½ÄªÀ®œº¤ì÷È´ กระดูกขากรรไกรล่าง 

Parietal ¡½©ø¡¡½Â¹ì¡À®œº¤Àêò¤ กระดูกกะโหลกดา้นบน 

Temporal ¡½Â¹ì¡¦È¸−¢½Ïñ®¹ø กระดูกกะโหลกส่วนขมบั 

Maxilla ¡½©ø¡£¾¤¡½ÄªÀ®œº¤Àêò¤ กระดูกขากรรไกรบน 

Nasal ¡½©ø¡Â°É¤»ø©ñ¤ กระดูกโพรงจมูก 
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English Lao Thai 

Zygomatic ¡½©ø¡Á¡É´ กระดูกแกม้ 

Palate 
¡½©ø¡Á²©¾−¯¾¡Ã−£¾¤¡½Äª 
À®œº¤Àêò¤ 

กระดูกเพดานปากใน
ขากรรไกรบน 

Postcranial ¡½©ø¡»È¾¤¡¾¨¦È¸−ì÷È´ กระดูกร่างกายส่วนล่าง 

Cervical vertebrae ¡½©ø¡¦ñ−¹ìñ¤§È¸¤ì¿£ð กระดูกสนัหลงัช่วงลาํคอ 

Thoracic vertebrae ¡½©ø¡¦ñ−¹ìñ¤§È¸¤ì¿Âª กระดูกสนัหลงัช่วงลาํตวั 

Lumbar vertebrae ¡½©ø¡¦ñ−¹ìñ¤§È¸¤Áº¸ กระดูกสนัหลงัช่วงบั้นเอว 

Sacrum ¡½©ø¡êÉ¾¨¡í− 
กระดูกสนัหลงัส่วน
กระเบนเหน็บ 

Coccyx ¡½©ø¡¦ñ−¹ìñ¤¦È¸−¡í−¡ö®(− ð¡í−) กระดูกสนัหลงัส่วนกน้กบ 

Sternum ¡½©ø¡Îû¾Àºò¡ กระดูกหนา้อก 

Scapula ¡½©ø¡Á É̄−Ä¹ìÈ กระดูกสะบกั 

Clavicle ¡½©ø¡ ó́© กระดูกไหปลาร้า 

Ribs ¡½©ø¡¢É¾¤ กระดูกซ่ีโครง 

Humerus ¡½©ø¡ªí−Á¢− กระดูกตน้แขน 

Radius ¡½©ø¡¯¾¨Á¢− กระดูกปลายแขน 

Ulna ¡½©ø¡¯¾¨Á¢− กระดูกปลายแขน 

Carpus ¡½©ø¡¢Ó ṍ กระดูกขอ้มือ 
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English Lao Thai 

Metacarpus ¡½©ø¡±¾ ṍ กระดูกฝ่ามือ 

Phalanges (Phalanx) ¡½©ø¡− ™¸ ṍ กระดูกน้ิว 

Innominate ¡½©ø¡Á°È−®¾¤/©ø¡Á¯ กระดูกส่วนแผน่แบน 

Femur ¡½©ø¡¡ö¡¢¾ กระดูกตนขา 

Patella ¡½©ø¡®É¾¹ö¸À¢‰¾ กระดูกสะบา้(หวัเข่า) 

Tibia ¡½©ø¡ÎÉ¾Á¢È¤ 
กระดูกปลายขาส่วนหนา้
แขง้ 

Fibula ¡½©ø¡¢¾−Èº¤ กระดูกปลายขาส่วนน่อง 

Tarsus ¡½©ø¡¢Óªó− กระดูกขอ้เทา้ 

Metatarsus ¡½©ø¡±¾ªó− กระดูกฝ่าเทา้ 

 


