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Vocabulary for Archaeobotany
£¿¦ñ®¡È¼¸¡ñ®¡¾−¦ô¡¦¾²õ©®ø»¾−

คําศัพท์ เกีย่ วกับการศึกษาพืชโบราณ

Environmental
archaeology

Thai

Lao

English

®ø»¾−¸òê½¨¾¡È¼¸¡ñ®¦…¤
Á¸©ìÉº´

โบราณคดีสิ่งแวดล้อม

Archaeobotany

¡¾−¦ô¡¦¾¡È¼¸¡ñ®²õ©®ø»¾−

การศึกษาพืชโบราณ

Zooarchaeology

¡¾−¦ô¡¦¾¡È¼¸¡ñ®¦ñ©®ø»¾−

การศึกษาสัตว์โบราณ

Palaeoeconomy

¡¾−ìÉ¼¤§ó®Ã−¦½Ä¹´®ø»¾−

การยังชีพในสมัยโบราณ

¡¾−¦É¾¤²¾® ¦½²¾®Á¸©ìÉº´
¦½ÃÏ®ø»¾−

การสร้างภาพสิ่ งแวดล้อมใน
สมัยโบราณ

Crops/Cultivars

²õ©/¯ø¡

พืชปลูก

Wild plants

²õ©¯È¾

พืชป่ า

Tree

ªí−Ä´É

ต้นไม้

Shrub

³÷È´Ä´É

ไม้พมุ่ เตี้ย

Herbaceous plant

²õ©ìí´ì÷¡/²õ©®Ò´ó»¾¡Á¡É¸

พืชลําต้นอ่อน, พืชล้มลุก

Rice

À¢í¾

ข้าว

Cereal

²õ©êñ−¨¾¹¾−( §½−ò©À´ñ©)

ธัญญพืช

Wild taro

À°õº¡¯È¾

เผือกป่ า

Taro

À°õº¡

พืชตระกูลเผือก

Palaeoenvironmental
reconstruction
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Thai

Lao

English
Yams

´ñ−

พืชตระกูลมัน

Banana

¡É¸¨

กล้วย

Coconut palm

ªí−¹´¾¡²É¾¸

ต้นมะพร้าว

Fuel

À§õûºÄ³

เชื้อเพลิง

Wood

Ä´É

ป่ า, ต้นไม้, เนื้อไม้

Charcoal

«È¾−Ä³

ถ่าน

Ash

¢šÀ«úö¾

ขี้เถ้า

Leaf

Ã®Ä´É

ใบไม้

Fibre

À¦˜−Ä¨

เส้นใย

Seed

Á¡È−²õ©, À´ñ©²õ©

เมล็ดพืช

Fruit

¹´¾¡Ä´É

ผลไม้

Grain

À−œºÄ´É

เนื้อไม้

Husk

À¯õº¡¹´¾¡Ä´É, ¡¾®Ä´É, Á¡®

แกลบ, เปลือกผลไม้

Stalk

¡É¾−Ã®

ก้านใบ

Biodegradation

¡¾−¨Èº¨¦½ì¾¨, °÷²ñ¤

การย่อยสลาย, การผุพงั

Preservation

¡¾−À¡ñ®»ñ¡¦¾

การเก็บรักษา, การถนอม

Charring

¡¾−«õ¡À°ö¾©É¸¨Ä³

การเผาไฟอ่อนๆ
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Thai

Lao

English
Charred

«õ¡À°ö¾©É¸¨Ä³

ถูกเผาไฟอ่อนๆ

Waterlogging

¡¾−Á§È−Õ

การแช่ชงั ในนํ้า

Waterlogged

º†´−Õ, ºö´−Õ

ชุ่มนํ้า, อมนํ้า

¡¾−¯È¼−Á¯¤¢º¤Á»È ê¾©Ã−º¾¹¾−

การเปลี่ยนแปลงของแร่ ธาตุใน
อาหาร

Organic

ºò−§ó¸ñ©«÷

อินทรี ยว์ ตั ถุ

Macro plant remains

§¾¡²ô©¢½¹¾©Ã¹¨È

ซากพืชขนาดใหญ่

Micro plant remains

§¾¡²õ©¢½¹¾©−Éº¨

ซากพืชขนาดเล็ก

Starch grains

À−œºÁ¯É¤Ã−²õ©

ขนาดเม็ดแป้ งในพืช

Pollen

ì½ºº¤À¡¦º−²õ©

ละอองเกสรพืช

Phytoliths

§¾¡²õ©êóú´óÃ−À£õúº¤´õ¹ó−

ซากพืชที่หลงเหลืออยูบ่ น
เครื่ องมือหิ น

Silica

§¾¨§óìò¡¾

ซิลิกา (ทราย)

Bones

¡½©ø¡

กระดูก

Skeleton

Â£¤¡½©ø¡

โครงกระดูก

Molluscs

¦ñ©¥¿²¸¡ª½¡÷−¹º¨

สัตว์ตระกูลหอย

¡¾−¦ô¡¦¾¡È¼¸¡ñ®§˜−êñ®«ö´
¢º¤©ò−

การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการ
ทับถม

¥¿²¸¡¦…¤êóú´ó§ó¸ò©

กลุ่มสิ่ งมีชีวิต

Mineral replacement

Taphonomy

Life assemblage
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Death assemblage

Fossil assemblage

Flotation equipment

Thai

Lao

English

¥¿²¸¡¦…¤êóú®Ò´ó§ó¸ò©

กลุ่มสิ่ งไม่มีชีวิต

¥¿²¸¡§¾¡¦ñ©¹ùõ²õ©¡¾¨À¯ñ−

กลุ่มซากพืชซากสัตว์ในชั้น
หิ น

¹ó−
º÷¯½¡º−êúóÃ§ÉÃ−¡¾−»Èº−Ã¦È−Õ

อุปกรณ์การร่ อนเปี ยก

Sieving

¡¾−»Èº−

การร่ อนดิน

Sieve

»Èº−

ตะแกรงร่ อน

Coarse mesh (1mm)

À¢ò¤ª¾¹È¾¤ (1´´)

Fine mesh (0.5mm)

À¢ò¤ª¾«úó (0,5´´)

Float

³ø

ลอย

Sink

¥ö´

จม

Density

£¸¾´¹¾Á¹−É−, −Õ¹−ñ¡

ความหนาแน่น, นํ้าหนัก

Heavy fraction

§™−¦È¸−¹−ñ¡

ชิ้นส่ วนหนัก

Light fraction (flot)

§™−¦È¸−À®ö¾

ชิ้นส่ วนเบา (ลอย)

Tweezers | forceps

Á¹−®£ó®, £ó´¹−ó®

แหนบ, คีม

Paintbrush

³º¨ê¾¦ó

แปรง, พูก่ นั

Microscope

¡Éº¤¥÷ì½êñ©

กล้องจุลทรรศน์

Magnification

¡¾−¢½¹¨¾¨

การขยาย

ตะแกรงร่ อนหยาบ (ขนาด 1
มิลลิเมตร)
ตะแกรงร่ อนละเอียด (ขนาด
0.5 มิลลิเมตร)
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Thai

Lao

English
Reference Collection

¡¾−À¡ñ®ªö¸μÈ¾¤Ä¸ÉºÉ¾¤ºó¤

การเก็บตัวอย่างไว้อา้ งอิง

Research Question

¡¾−ª˜¤£¿«¾´À²ˆº£í−£É¸¾

การตั้งคําถามในการวิจยั ,
โจทย์วจิ ยั

Hunter Gatherer

−¾¨²¾−Œ£ö−À¡ñ®À£õúº¤¯È¾
¢º¤©ö¤

คนล่าสัตว์ - คนเก็บของป่ า

Agriculturalist (Farmer)

§¾¸¡½¦ò¡º−

เกษตรกร

Tray

²¾«¾©

ถาด

Magnifying glass

Á¡É¸¢½¹¨¾¨

แว่นขยาย

Hand lens

Á¡É¸¢½¹¨¾¨ (−Éº¨)

แว่นขยาย (เล็ก)

Scales

´¾©ª¾¦È¸−

เครื่ องวัดขนาด, มาตราส่ วน

Weight

−ÕÎñ¡

นํ้าหนัก

Funnel

¥¸¨

กรวย

Ochre

©ò−¦óÁ©¤

ดินเทศ

Pegs

ÀÍñ¡Îó®

ไม้หนีบ

