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49102206 : สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์

คำสำคัญ :  การถลุงเหล็ก, เตาถลุงเหล็ก, โลหกรรม

%  อิสราวรรณ  อยู่ป้อม : การศึกษาเตาถลุงเหล็กสมัยโบราณที่บ้านเขาดินใต ้ อำเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รศ.สุรพล  นาถะพินธุ.  121 หน้า.

% ในการศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณโลหวิทยาที่ได้จากการขุดค้น

ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต้ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างปีพ.ศ. 2550 - 2551 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้ 1)เพื่อสรุปความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการ

ถลุงเหล็กสมัยโบราณในประเทศไทย 2)เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบเตาถลุงเหล็กที่แหล่ง

โบราณคดีบ้านเขาดินใต้ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และ 3)เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเหล็ก

สมัยโบราณ ในเขตอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

% จากการทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่าความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา

ของการถลุงเหล็กในประเทศไทยที่ได้มาจากการดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีมีเพียง 4 แห่ง คือ 

1)แหล่งโบราณคดีบ้านดีลัง จังหวัดลพบุรี 2)แหล่งโบราณคดีอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท กำหนดอายุ

ในยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น 3)แหล่งโบราณคดีบ้านดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย ์ กำหนดอายุในยุค

ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และ 4)แหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต ้กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษ

ที่ 18 ข้อมูลหลักฐานบ่งชี้ว่าเทคโนโลยีการถลุงเหล็กจากแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ล้วนจัดเป็นการ

ถลุงตามกระบวนการทางตรง โดยไม่พบความแตกต่างทางเทคโนโลยีในการถลุงเหล็กระหว่างยุค

ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายกับยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นในประเทศไทย แต่มีความแตกต่างบาง

ประการในส่วนของรูปแบบเตาถลุงและขนาดของเตาถลุง ทั้งนี้อาจแสดงถึงลักษณะเฉพาะของ

แต่ละท้องถิ่น

% ผลการวิเคราะห์ซากเตาถลุงและตัวอย่างตะกรันจากการถลุงเหล็กที่แหล่งโบราณคดี

บ้านเขาดินใต ้ พบว่าเป็นกิจกรรมการถลุงเหล็กตามกระบวนการถลุงทางตรง เตาถลุงทำด้วยดิน

เหนียวเป็นทรงปล่องสำหรับบรรจุแร่และถ่านในการถลุง เตาถลุงประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก ่พื้นที่

ใช้งานรอบเตา, ปากเตาส่วนหน้าลักษณะยาวรี , ส่วนปล่องเตาทรงกลมมีท่อดินเผาสำหรับหุ้ม

ปลายท่อจากที่สูบลมต่ออยู่ที่ปล่องเตาส่วนล่าง และส่วนก้นเตา สินแร่เหล็กในการถลุงสันนิษฐาน

ว่าใช้เม็ดแร่และก้อนแร่เหล็กที่มีอยู่ในชั้นศิลาแลงที่พบในพื้นที ่นำไปเตรียมแร่และแต่งแร่ให้มี

ขนาดที่เหมาะสม คลุกเคล้ากับถ่านไม้ขนาด 1.5 - 2 เซนติเมตร และถลุงตามกระบวนการทางตรง 

เป็นก้อนเหล็กเกือบบริสุทธิ์ (bloom) เน่ืองจากไม่พบร่องรอยกิจกรรรมตีเหล็กในพื้นที่ขุดค้น  ดังนั้น

ในพื้นที่ขุดค้นอาจใช้สำหรับกิจกรรมถลุงเหล็ก หรือผลิตก้อนเหล็กอ่อน (wrought iron ingot) 

เท่านั้น
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49102206 : MAJOR : PREHISTORIC ARCHAEOLOGY
KEY WORD :  FURNACES, IRON-SMELTING, METALLURGY
� ISSARAWAN  YOOPOM : THE STUDY OF ANCIENT IRON-SMELTING FURNACES 
AT BAN KHAO DIN TAI, BAN KRUAD DISTRICT, BURI RAM PROVINCE. THESIS ADVISOR :       
ASSOC. PROF. SURAPOL NATAPINTU.  121 pp.

 This study focus on the analysis of archaeometallurgical remains excavated during 
2007 – 2008 at Ban Khao Din Tai  archaeological  site, Ban Kruad District, Buriram Province. The 
main objectives of this study are as follows.
 1. To summarize the current knowledge on the history of ancient iron smelting in 
Thailand
 2. To study and analyze remains of ancient iron smelting furnaces at Ban Khao Din 
Tai, Ban Kruad District, Buriram Province.
 3. To identify the ancient iron production procedures at Ban Kruad District, Buriram 
Province
 
 Upon reviewing existing literature, it is evident that the current knowledge about the 
history of iron smelting in Thailand has come from archaeological excavations carried out at only 
4 archaeological  sites. These are : 1) Ban Di Lung in Lopburi  Province, Central  of Thailand, 2) 
U Ta Phao in Chainat Province dated to Early History period, 3) Ban Dong Plong in Burirum 
Province dated to Late Prehistory and 4) Ban Khao Din Tai  date to the 12th-13th century 
A.D. Apparently, ancient iron-smelting technology operated at all the mentioned sites was 
the direct process. There was no difference between the smelting technology of the late 
prehistoric and the early historic  periods in Thailand. However, there were some differ-
ences in smelting furnace form and size. This may reflect different local characteristics.
 
 Analysis of iron smelting furnace remains and smelting slag samples exca-
vated at Ban Khao Din Tai  suggests that the direct iron smelting process operated there 
employed clay lining furnaces with shaft to contain the charge, a mixture of iron ore and 
charcoal. The smelting furnace could be divided into 4 components. These include sur-
rounding working floor, oval  shape furnace opening, circular furnace shaft with tuyère at-
tached to the lower part of the shaft and furnace bottom. Iron ore used in the smelting 
process might be the iron oxide nodules dug from locally abundant subsurface laterite depos-
its. The well dressed and prepared ores might have been mixed with charcoal prepared to 
the size of about 1.5 – 2 cubic  centimeters. The mixture of ore and charcoal would have 
been then direct smelted to obtain metallic iron blooms. No trace of iron smithing was ob-
served in the excavations. Thus, the excavation areas would have been used specifically 
for iron smelting and the main products of this activity would have been only wrought iron 
ingots.
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บทที่ 1

บทนำ

9

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

% ในปัจจุบันมีการค้นพบแหล่งโบราณคดีเป็นจำนวนมากในบริเวณภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่มีร่องรอยการถลุงเหล็กสมัยโบราณ ตัวอย่างเช่น  ที่แหล่ง

โบราณคดีบ้านกระเบื้องนอก อ .ชุมพวง จ.นครราชสีมา (ผาสุข  อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง,   

พเยาว ์ นาคเวก 2533) พบร่องรอยของตะกรันที่เกิดจากการถลุงเหล็ก และท่อดินเผาจากชั้นดิน

ตั้งแต่ระยะที่ 1 – 3 กำหนดอายุประมาณ 2,300 ปีมาแล้ว การสำรวจแหล่งเตาเผาภาชนะของกรม

ศิลปากรในเขต จ.บุรีรัมย์ (ณัฏฐภัทร จันทวิช  2532; สุพจน์ พรหมมาโนช  2532) และการสำรวจ

ทางโบราณคดีในเขตลุ่มแม่น้ำชี – มูล ของภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร  (ชลิต ชัย

ครรชิต 2535 : 69 - 70) พบร่องรอยหลักฐานประเภทตะกรันที่เกิดจากการถลุงเหล็กมากกว่า 30 

แหล่ง เช่น บ้านโคกยาง ตำบลบ้านกรวด บ้านตาปางน้อย ตำบลสายตะก ูและในต่างอำเภอ เช่น 

บ้านดงพลอง ตำบลดงพลอง อำเภอสตึก, บ้านทุ่งวัง อำเภอ สตึก, บ้านโนนสูง อำเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย ์ เป็นต้น ซึ่งอาจมีอายุอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเมื่อราว 2,500 -1,700 

หรือ 1,500 ปีมาแล้ว  

% อย่างไรก็ตาม การศึกษาเรื่องเทคโนโลยีการถลุงเหล็กสมัยโบราณในประเทศไทยยังมี

ไม่มากนัก งานขุดค้นทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการถลุงเหล็กมาบ้างที่มีมาบ้างแล้ว ได้แก่ งาน

ของ Eiji Nitta (1991, 1997) ซ่ึงศึกษาที่แหล่งโบราณคดีบ้านดงพลอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

ในระหว่างพ.ศ. 2532 – 2535 และงานของพรชัย สุจิตต ์(Suchitta  1983; พรชัย สุจิตต์  2528) ท่ี

ศึกษาที่แหล่งโบราณคดีบ้านดีลัง จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้ตั้งข้อสมมติฐานจากการศึกษาซากเตาถลุง

เหล็กสมัยโบราณว่า การถลุงเหล็กสมัยโบราณน่าจะเป็นเทคโนโลยีแบบท้องถิ่น  โดยช่างในสมัย

โบราณน่าจะรู้จักและใช้การถลุงเหล็กตามกระบวนการทางตรงมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ตอนปลาย จนกระทั่งยุคประวัติศาสตร ์ ก่อนที่จะรับเอาวิธีการถลุงตามกระบวนการทางอ้อมจาก

ช่างชาวจีนในสมัยอยุธยา

% นอกจากนี้มีรายงานการพบหลักฐานเตาถลุงเหล็กที่แหล่งโบราณคดีอูต่ะเภา จังหวัด

ชัยนาท (วิศิษฐ ์ ศิลปสุวรรณชัย 2538) โดยภาควิชาโบราณคด ี พบหลักฐานการถลุงเหล็กสมัย

อยุธยา โดยพบซากเตา ชิ้นส่วนท่อลม และตะกรันเป็นจำนวนมาก และยังมีการศึกษาทาง

โบราณคดีของนักโบราณคดีกรมศิลปากรที่เมืองโบราณอู่ตะเภา (กรมศิลปากร 2534) ที่พบตะกรัน

ถลุงเหล็กในชั้นวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงยุคประวัติศาสตร์ โดยหลัก

ฐานการคัดเลือกแร่และย่อยแร่เหล็กธรรมชาติเพื่อแยกแร่ออกจากหิน เหล็กที่ได้จากการถลุงถูก

ตัดเป็นก้อน เพื่อนำไปใช้ตีเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในขั้นตอนต่อไป %
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% การศึกษาเรื่องเทคโนโลยีการถลุงเหล็กซึ่งเพิ่งดำเนินการไม่นาน คือ การขุดค้นแหล่ง

ถลุงเหล็กที่บ้านเขาดินใต้ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการวิจัย

เรื่อง การค้นหาและพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ของถนนโบราณสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งมี 

พอ.ผศ.ดร.สุรัตน์ เลิศล้ำ และ ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนีวงศ ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการศึกษานี ้ มีจุดมุ่งหมายนำ

เสนอข้อมูลศึกษาวิเคราะห์หลักฐานที่พบใหม่จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต้ 

เนื่องจากเป็นแหล่งโบราณคดีอีกแหล่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจ พบร่องรอยหลักฐานอันประกอบไป

ด้วย ซากเตาถลุงอย่างน้อยที่สุด 10 เตา ส่วนประกอบของเตาถลุง อันได้แก ่ ชิ้นส่วนผนังเตา, ชิ้น

ส่วนดินเผาไฟ, ก้อนดินเผาสำหรับอุดช่องดักตะกรันที่ผนังเตาถลุงแร่, ชิ้นส่วนท่อดินเผาสำหรับหุ้ม

ปลายท่อของที่สูบลม รวมทั้งตะกรันจากการถลุงแร่เหล็ก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงร่องรอยกิจกรรมการ

ถลุงเหล็กในพื้นที่แหล่งโบราณคดีดังกล่าว ซึ่งกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ด้วยการตรวจ

สอบอายุจากตัวอย่างถ่านในชั้นทับถมของซากเตาถลุงเหล็กในหลุมขุดค้นที่ 1 และเปรียบเทียบ

กับแหล่งเตาบ้านกรวด ซึ่งเป็นแหล่งเตาเผาภาชนะที่พบอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

% ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการถลุงเหล็กสมัยโบราณ และความรู้เรื่องประวัติ

ความเป็นมาของการถลุงเหล็กสมัยโบราณในประเทศไทย

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

% 1.เพื่อสรุปความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการถลุงเหล็กสมัยโบราณ

ในประเทศไทย

% 2.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบเตาถลุงเหล็กที่แหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต้  

อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

% 3.เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเหล็กสมัยโบราณ ในเขตอำเภอบ้านกรวด จังหวัด

บุรีรัมย์

ขอบเขตของการศึกษา%

% 1.ศึกษาจากหลักฐานที่พบจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต ้อ .บ้านกรวด 

จ.บุรีรัมย ์ ในปี พ.ศ. 2550 – 2551 เช่น  ซากเตาถลุง ส่วนประกอบของเตา ชิ้นส่วนดินเผาสำหรับ

หุ้มปลายท่อสูบลม ก้อนดินเผาสำหรับอุดช่องดักตะกรัน เป็นต้น  รวมทั้งพิจารณาถึงลำดับชั้น

ทับถมทางโบราณคด ีรูปแบบการกระจายตัว เพื่อวิเคราะห์ถึงรูปแบบที่เป็นไปไดข้องเตา รวมไปถึง

กิจกรรมการถลุงเหล็กของมนุษย์อดีต

% 2.ศึกษาวิเคราะห ์ และเปรียบเทียบรูปแบบเตาถลุงจากแหล่งโบราณคดีอื่นๆ กับรูป

แบบเตาถลุงจากแหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต้ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
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ขั้นตอนของการศึกษา

% แบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็นขั้นตอน ดังนี้

% 1. การค้นคว้า และศึกษาจากเอกสาร

% ศึกษาทบทวนข้อมูล จากรายงานการขุดค้น  รายงานการสำรวจ และเอกสารชั้น      

รองอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการถลุงเหล็ก

% 2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม

% เก็บรวบรวมข้อมูล โดยขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต้ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 

% 3. การวิเคราะห์ และแปลความข้อมูล

% ประมวล ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด และสรุปผล

% 4. นำเสนอในรูปแบบของรายงาน

วิธีการศึกษา

% 1.ศึกษาวิเคราะห์ โดยการพิจารณาคุณลักษณะต่างๆของหลักฐานที่พบ ได้แก่

1.1 องค์ประกอบต่างๆของเตาถลุง ได้แก ่ ซากเตาถลุง วัสดุที่ใช ้ ชิ้นส่วนผนังเตา, 

ชิ้นส่วนดินเผาไฟ, ก้อนดินเผาสำหรับอุดช่องดักตะกรันที่ผนังเตาถลุงแร่, ชิ้นส่วนท่อดินเผาสำหรับ

หุ้มปลายท่อของที่สูบลม รวมทั้งตะกรันจากการถลุงแร่เหล็ก% 

1.2 รูปแบบการกระจายตัวของโบราณวัตถ ุ เช่น ชิ้นส่วนผนังเตา เพื่อกำหนด

ขอบเขตและรูปร่างของเตา, ชิ้นส่วนท่อดินเผาสำหรับหุ้มปลายท่อของที่สูบลม เพื่ออธิบายถึง

กระบวนการควบคุมความร้อน 

1.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความลึก ของเตาถลุง, ขนาดของถ่าน หรือเชื้อ

เพลิง, ขนาด สัดส่วนและปริมาณ ของโบราณวัตถ ุ เช่น ก้อนดินเผาสำหรับอุดช่องดักตะกรันที่ผนัง

เตาถลุงแร่ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์รูปแบบของเตา เป็นต้น

1.4 ร่องรอยการใช้งาน  ที่ปรากฏในชั้นทับถมทางโบราณคดี, การซ่อมแซม, การ

เลือกพื้นที่

9 2.ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลหลักฐานจากแหล่งโบราณคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยใน

การวิเคราะห ์ นอกจากนี้ จะใช้การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มาร่วมด้วยตามเห็นสมควร ได้แก่ 

การวิเคราะห์ตัวอย่างตะกรันด้วยอุปกรณ์  X – Ray Fluorescence
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บทที่ 2

ประวัติการศึกษาเกี่ยวกับเหล็ก และขั้นตอนการผลิตเหล็ก

9

% เหล็ก หมายถึง โลหะบริสุทธิ ์ (Pure Iron) ที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบหลัก เป็น

วัสดุที่มีกำลังรับการรับแรงสูง�  มีความคงทนตลอดอายุการใช้งานหากมีการบำรุงรักษาที่ดี และมี

รูปทรงมาตรฐานที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย จึงถูกนำมาใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น  ทำเป็นเครื่องมือ

กสิกรรม อาวุธ เคร่ืองมือช่าง ใช้ในงานก่อสร้าง หรือใช้ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น�  จึงจัดได้ว่า

โลหะเหล็กเป็นโลหะที่มีความสำคัญต่อมนุษย์

% Tylecote (1992 : 1) กล่าวว่ามีการใช้ออกไซด์เหล็กตั้งแต่สมัยหินใหม่ในแถบพื้นที่

บริเวณเมโสโปเตเมีย เช่น  แหล่งโบราณคด ี Eridu ในประเทศอิรัก และแหล่งโบราณคดี Susa 

ประเทศอิหร่าน ซึ่งใช้ในพิธีกรรมและประเพณีการฝังศพมาอย่างแพร่หลาย ใช้ทำสีเขียนภาพบน

ผนังถ้ำในการตกแต่งผนังถ้ำในรูปของภาพเขียนส ี และใช้ชิ้นส่วนเฮมาไทท ์ (hematite) มาใช้ขัด

มันภาชนะดินเผา เมื่อประมาณ 4,000 BCE.%

% การศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีและโบราณโลหวิทยาในหลายภูมิภาคของโลก ได้แก่ 

พื้นที่บริเวณเมโสโปเตเมีย และที่ราบสูงอนาโทเลียของตะวันออกกลาง , แถบลุ่มแม่น้ำไนล์ทาง

ตอนเหนือของทวีปอาฟริกา, แถบยุโรปตอนกลาง และแถบทะเลอีเจียน, แถบลุ่มแม่น้ำสินธุของ

อินเดีย และแถบลุ่มแม่น้ำฮวงโหของจีน นักวิชาการบางท่านเชื่อว่า การถลุงเหล็กน่าจะเกิดขึ้นโดย

บังเอิญจากกระบวนการผลิตทองแดง (สุพจน ์ พรหมมาโนช 2542 : 61)  เนื่องจากพบหลักฐาน

เศษเหล็กที่ได้โดยบังเอิญจากกระบวนการถลุงทองแดง จากแหล่งโบราณคด ี Samara ในแถบพื้น

ที่เมโสโปเตเมีย (Waldbaum 1980 : 69 - 70) ซึ่งกำหนดอายุราว 5000 BCE. นอกจากนี้ยังมีการ

พบหลักฐานเครื่องมือเหล็ก และวัตถุที่ทำมาจากเหล็ก ซ่ึงทำมาจากเหล็กอุกกาบาต และเหล็กที่ได้

จากการถลุงมาตั้งแต่ก่อน 3000 BCE. มาจนถึง 1,200 BCE. ในแถบพื้นที่อนาโทเลีย, อียิปต์, 

ที่ราบสูงอิหร่าน, เมโสโปเตเมีย, ไซปรัส และเกาะครีต เป็นต้น

% ทั้งนี้หลักฐานการผลิตเครื่องมือเหล็กที่ชัดเจนเริ่มปรากฏขึ้นที่ในแถบพื้นที่อนาโทเลีย

โดยพวก Hittite เมื่อราว 1,300 - 1,200 BCE.  ต่อมาราว 1,200 BCE. เมื่ออาณาจักรของ Hittite 

ได้ล ่มสลายลง ความรู ้ในเทคโนโลยีการทำเหล็กได้แพร่กระจายออกไปทั ่ว Eastern 

Mediterranean (Waldbaum 1980 : 82 - 83) เหล็กได้รับการประเมินค่าเป็นโลหะสูงค่า จน

กระทั่งราว 1,000 BCE. เหล็กจึงได้กลายเป็นโลหะที่ใช้ทำเครื่องมือเครื่องใช้โดยทั่วไป ซึ่งพบใน 

Greece ไปจนถึง Eastern Mediterranean ซึ่งนับเป็นการเข้าสู่ยุคเหล็กอย่างแท้จริง และเนื่องจา

กงานโลหกรรมเป็นวิทยาการที่มีความซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี

การใช้ไฟ (pyrotechnology) ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน (สุรพล นาถะพินธุ 2550 : 141) ด้วยเหตุนี้

นักวิชาการในอดีตจึงเชื่อว่าพัฒนาการของเหล็กน่าจะมีกำเนิดขึ้นในแถบตะวันออกกลางแล้วจึง
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แพร่กระจายไปยังดินแดนส่วนอื่นของโลกเช่นเดียวกับสำริด ตามแนวคิดที่ว่า “การโลหกรรม

กำเนิดขึ้นในสังคมที่พัฒนาและเกิดขึ้นครั้งแรกที่ศูนย์กลางก่อน ต่อมาภายหลังจึงค่อยๆแพร่หลาย

ออกจากศูนย์กลางต้นกำเนิดไปยังดินแดนอื่นๆ ซึ่งนำไปสู่แนวคิดที่ว่า “ดินแดนและวัฒนธรรมที่

อยู่ใกล้และสัมพันธ์กับศูนย์กลางต้นกำเนิดย่อมสามารถพัฒนาการโลหกรรมได้ก่อนดินแดนและ

วัฒนธรรมที่อยู่ห่างและสัมพันธ์น้อยกับศูนย์กลางต้นกำเนิด” (สุรพล นาถะพินธุ 2550 : 141)

% สำหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ การศึกษาในอดีตยังมีไม่มากนัก และส่วนมาก

ดำเนินงานโดยนักวิชาการตะวันตก ซึ่งทำให้เชื่อว่าเทคโนโลยีการโลหกรรมได้แพร่กระจายจาก

ตะวันออกกลางมายังแถบประเทศอินเดีย โดยกลุ่มชาวอารยันมาทางตอนเหนือของประเทศ 

(Banerjee 1965 : 104, 144) จากนั้นจึงแพร่ไปยังประเทศจีน และจึงกระจายลงมาทางตอนเหนือ

ของประเทศเวียดนาม ก่อนที่จะกระจายไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สุรพล 

นาถะพินธุ 2550 : 141 - 142) 

% การค้นพบหลักฐานกลองมโหระทึกและวัตถุสำริดอื่นๆในพื้นที่ใกล้แม่น้ำหม่าโดย

บังเอิญ เมื่อปีพ.ศ . 2467 อันนำไปสู่การดำเนินงานขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีด่งเซิน  ประเทศ

เวียดนาม โดยสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ทำให้พบว่าแหล่งโบราณคดีด่งเซิน เป็นชุมชน

โบราณขนาดใหญ่ที่ใช้โลหะสำริดและเหล็กเป็นจำนวนมาก โดยมีกลองมโหระทึกสำริดเป็นวัตถุ

สำริดที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ รวมทั้งเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่ได้ทำการขุดค้นในขณะนั้น จึงถูกแปลความในฐานะตัวแทนของพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ของสังคมวัฒนธรรมที่มีการใช้โลหะทั้งเหล็กและสำริด โดยสรุปว่าวัฒนธรรมด่งเซินเป็นวัฒนธรรม

ที่รับเอาเทคโนโลยีการทำสำริดและเหล็กพร้อมกันจากวัฒนธรรมอื่น  ๆ จากการศึกษาลวดลายบน

เครื่องสำริดของวัฒนธรรมด่งเซินมีความคล้ายคลึงกับลวดลายสมัยราชวงศ์โจวและราชวงศ์ฮั่น

ของประเทศจีน  จึงสรุปว่าเป็นวัฒนธรรมที่รับการถ่ายทอดมาจากวัฒนธรรมในประเทศจีน เม่ือราว 

2,500 - 1,900 ปีมาแล้ว (สุรพล นาถะพินธ ุ2550 : 143 - 144; Pham Minh Huyen 1996 : 315 - 

316)

% แนวคิดดังกล่าวนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนที่

ล้าหลังในเรื่องพัฒนาการต่างๆ รวมทั้งด้านเทคโนโลย ี ได้แก่ การเกษตรกรรม การกสิกรรม และ     

โลหกรรม ล้วนเป็นพัฒนาการที่ได้รับมาจากดินแดนอื่น (ปิยาภา พรหมทอง 2542 : 5)

% ต่อมาเมื่อได้มีการสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย ที่แหล่งโบราณคดีโนนนกทา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 2 ครั้ง เมื่อปีพ.ศ. 

2509 และ 2511 ได้พบหลักฐานซึ่งเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเกี่ยวกับโลหวิทยาในประเทศไทย

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกว่า ยุคก่อนประวัติศาสตร์ช่วงที่ใช้โลหะของเอเชีย    

ตะวันออกเฉียงใต้นั้นสามารถแบ่งออกเป็นสมัยสำริดและสมัยเหล็ก (Bayard : 1970, 1971; 

Solheim :1967) และเมื่อได้มีการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัด

อุดรธานี (ชิน อยู่ดี : 2515; Gorman and Charoenwongsa : 1967; White : 1982, 1986) พบ

หลักฐานสนับสนุนกับแนวความคิดเกี่ยวกับโลหกรรมจากแหล่งโบราณคดีโนนนกทา ที่สามารถ
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แบ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยที่ใช้โลหะออกเป็นสมัยสำริดและสมัยเหล็ก โดยที่สมัยเหล็กเกิดขึ้น

หลังจากการที่มีการใช้และพัฒนาการในการทำเครื่องมือสำริดมาแล้วเป็นระยะเวลานาน

% นอกจากนี ้ ในแหล่งโบราณคดีด่งเซิน ประเทศเวียดนาม ได้มีการศึกษาค้นคว้าและ

ขุดค้นทางโบราณคดีอีกหลายครั้ง รวมทั้งมีการพบหลักฐานใหม่เพิ่มเติมในพื้นที่อื่นๆของประเทศ

เวียดนาม ซึ่งช่วยยืนยันชัดเจนว่าแนวความคิดเดิมนั้นไม่ถูกต้อง วัฒนธรรมด่งเซินเป็นวัฒนธรรม

ในสมัยเหล็กที่พัฒนาขึ้นภายหลังจากการเกิดสมัยสำริดที่แท้จริงแล้ว อีกทั้งเป็นวัฒนธรรมที่

พัฒนาขึ้นมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมในท้องถิ่น (สุรพล นาถะพินธ ุ2550 : 151 - 152; Pham Minh 

Huyen 2007 : 77; Trinh Sinh 2007 : 67)

% ปัจจุบัน  มีการค้นพบแหล่งโบราณคดี และหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับวัตถุเหล็ก

เป็นจำนวนมากในบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมทั้งร่อง

รอยการถลุงเหล็กสมัยโบราณ อีกทั้งมีความพยายามศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุเหล็กในการ

ศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมา  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 

% 1.การศึกษารูปแบบของวัตถุ รวมทั้งการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ ได้แก่ การศึกษา

เครื่องมือเหล็กจากแหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี (สุรพล 

นาถะพินธุ : 2519), การวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค ตำบล

ท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี(ทนงศักดิ์  หาญวงษ ์: 2528), การศึกษารูปแบบเครื่องมือเหล็ก

ในประเทศไทย (ปิยาภา พรหมมทอง : 2542), การจัดรูปแบบเครื่องมือเหล็กแหล่งโบราณคดี

บ้านโป่งมะนาว ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี (สิทธิศักดิ ์  ปิ่นแก้ว : 2544), 

การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบเครื่องมือเหล็กที่พบจากแหล่งโบราณคดีบ้านดงน้ำบ่อ จังหวัด

สระบุรี (ปริฉัตร แสงศิริกุลชัย : 2546) เป็นต้น  จากการศึกษาพบว่าโดยทั่วไปมีรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

ใบหอก หัวขวาน ลูกศร เสียม ใบมีด จอบ สิ่ว แหลน เครื่องมือขุด ฉมวก ตะป ูเคียว และดาบตรง 

ทั้งนี้ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวพบดาบรูปทรงโค้ง ซึ่งมีลักษณะบางประการที่คล้ายคลึงกับ

อาวุธรูปแบบหนึ่งที่พบในแถบตะวันออกกลาง ทั้งยังมีรูปทรงคล้ายคลึงกับเคียวเหล็กที่พบตาม

แหล่งโบราณคดีต่างๆที่พบในประเทศไทย (ภาวิณี รัตนเสรีสุข 2545 : 26) 

% 2.การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและ

โครงสร้างภายในของดาบเหล็กรูปทรงโค้ง จากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ตำบลห้วยขุนราม 

อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (ภาวิณี รัตนเสรีสุข : 2545) นอกจากนี้มีการรายงานผลการ

วิเคราะห์สินแร่เหล็กในการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านดีลัง จังหวัดลพบุรี พบว่ามีความใกล้เคียง

กับแหล่งโบราณคดีเขาทับควาย (Suchitta 1983 : 192 - 193) และผลการวิเคราะห์ตะกรันเหล็ก

จากแหล่งโบราณคดีบ้านกระเบื้องนอก ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

(ผาสุข  อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว์ นาคเวก 2533 : 93 - 94) ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

เทคนิคการถลุงโบราณที่ธาตุเหล็กยังคงตกค้างอยู่ในตะกรันในปริมาณมาก
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% 3.การศึกษาเทคนิคการทำเหล็ก ตัวอย่างงานเกี ่ยวกับเทคนิคการทำเหล็กใน

ประเทศไทยได้แก่ เทคโนโลยี่และความสำคัญของการถลุงเหล็กในสมัยแรกเริ่มของประเทศไทย 

(พรชัย สุจิตต์ : 2528)

ที่มาของเหล็ก

% โลหะเหล็กที่มนุษย์ในอดีตนำมาใช้นั้นมาจาก 2 แหล่ง คือ

% 1.Meteoric Iron หรือเหล็กอุกกาบาต ในภูมิภาคอื่นๆของโลกได้ปรากฏหลักฐานการ

ใช้เหล็กอุกกาบาตมาตั้งแต่ก่อน 3000 BCE. เช่น  ลูกกลม 3 ชิ้น  จากแหล่งโบราณคดี Tepe Sialk 

ในบริเวณที่ตอนเหนือของอิหร่าน  กำหนดอาย ุ 4100 - 4600 BCE., ลูกปัด 9 เม็ด จากแหล่ง

โบราณคดี El Gerzeh  ในอียิปต์ กำหนดอายุราว 3100 - 3500 BCE. และแหวน  1 วง จากแหล่ง

โบราณคดี Armant ในอียิปต์ กำหนดอายุราว 3100 - 3500 BCE. เป็นต้น (Jane 1980 : 69 - 70)

% เหล็กอุกกาบาตที่มนุษย์สมัยโบราณนำมาใช ้มักประกอบด้วย Nickel ประมาณ 10% 

ทำให้มีความแข็ง และยากต่อการนำมาใช้งาน ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าไม่เคยพบม ี Nickel มาก

ระดับนี้ในเหล็กจากการถลุงทางตรง (Tylecote 1992 : 3)

% เหล็กอุกกาบาต 99.4% สามารถดัดแปลงตีเป็นรูปแบบต่างๆได้ โดยไม่ต้องผ่าน

กระบวนการถลุง แต่สามารถทำได้ภายใต้อุณหภูมิปกติ (Tylecote 1992 : 48) อย่างไรก็ตาม

ปัญหาที่พบแบบเดียวกับทองแดงธรรมชาต ิ (native copper) เมื่อทำการตีในขณะเย็น (cold 

hammered) คือ มักจะเกิดรอยแตกไปตามแนวผลึกเป็นแนวราบ ซึ่งช่างได้หาทางแก้ไขโดยใช้

กระบวนการ annealing หรือการอบคลาย ทำให้สามารถทำวัตถุขนาดเล็กได้ ตัวอย่างหนึ่งใน

บริเวณ  Cape York ทางตะวันตกของ Greenland พบหลักฐานการทำเครื่องมือด้วยเหล็กจาก

อุกกาบาต ซ่ึงมีส่วนประกอบของ Nickel ประมาณ  8% กระบวนการอบคลายช่วยทำลาย

โครงสร้างของเหล็กอุกกาบาตทำให้สามารถนำมาใช้ทำชิ้นงานตามต้องการได้ (Tylecote, 1992 : 

3)

% ปัจจุบันสามารถศึกษาได้ถึงคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างที่กลายเป็นแร่  

(mineralization) ตัวอย่างจากการศึกษาขวานสำริดสมัยราชวงศ์ชาง (Shang Dynasty) ของ

ประเทศจีน  กำหนดอายุในช่วงหลัง 3,000 ปีมาแล้ว พบว่ามีชิ้นส่วนเหล็กอุกกาบาตขนาดเล็กได้

ถูกนำไปใช้ในการเสริมคมตัดและคุณลักษณะทางโครงสร้างของ Alpha-gamma widmanstätten 

ซึ่งสามารถทำได้จากการตรวจสอบทางอิเล็คตรอน พบสำริดแทรกตัวในรอยแยกของเหล็ก ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าขวานชิ้นนี้ทำโดยการหลอมสำริดบนใบมีดเหล็กซึ่งถูกใส่ไว้ในแม่พิมพ์ 

% เหล็กอุกกาบาตถูกนำมาใช้มาจนถึงสมัยเหล็ก พบหัวขวานเหล็กแบบมีบ้อง กำหนด

อายุในสมัย Hallstatt (800-300 BCE.) ม ีNickel ประกอบอยู่เฉลี่ยราว 4% โดยพบเป็นชั้นบางๆ 

และที่บริเวณตรงกลางหัวขวาน  พบ Nickel ประมาณ 8-10% ซึ่งแสดงถึงการใช้เหล็กจาก

อุกกาบาต ทำให้ทราบว่าเทคนิคการผลิตเครื่องมือเหล็กของช่างในสมัยนี้รู้จักการประสานชิ้นส่วน

เหล็กที่มีต้นกำเนิดที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเป็นไปได้ว่า Nickel ที่พบในปริมาณสูงนั้นอาจเป็น
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เหล็กอ่อน   ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเพิ่มออกซิเจนให้กับเหล็กเมื่อทำการอุ่นเตา (Tylecote 

1992 : 3 - 4)

% 2.Smelted terrestrial Iron หรือเหล็กที่ได้จากกระบวนการถลุงเหล็ก โดยทั่วไปเป็น

สินแร่เหล็กที่ได้จากการทำเหมือง ทั้งนี้แร่เหล็ก (Iron Ore) ที่พบในประเทศไทยเกิดอยู่ 4 แบบ 

(กรมทรัพยากรธรณี  2542 : 412)

% 1.เกิดแบบแทนที ่ (replacement deposit) ในหินคาร์บอเนตใกล้เขตการแปรสภาพ

โดยการแทนที ่ (contact metasomatic zone) หินท้องที่ที่พบอยู่ในยุคออร์โดวิเชีย หรือเพอร์เมียน 

และคาร์บอนิเฟอรัส ส่วนหินอัคนีแซกซอนชนิดกรดหรือปานกลางมักอยู่ในยุคไทรแอสซิก

% 2.เกิดแบบสายแร่ (vein deposit) ในหินชั้นและหินแปรซึ่งมีอายุในช่วงมหายุคพาลี

โอโซอิกเป็นส่วนใหญ่

% 3.เกิดเป็นชั้นร่วมกับหินชั้น  (stratiform deposit) ตัดผ่านในหินซึ่งคาดว่ามีอายุในยุค

พรีแคมเบรียน

% 4.เกิดเป็นตกตะกอนทับถมอยู่กับที ่ (residual deposit) ในลักษณะศิลาแลง 

(laterite) โดยเกิดจากการผุพังของหินชนิดต่างๆ ซึ่งมีธาตุเหล็กในปริมาณสูง

% ในส่วนของสินแร่เหล็กที่นำมาถลุงโดยทั่วไปนั้น สามารถแบ่งออกเป็น  3 กลุ่มหลัก คือ 

กลุ่ม Oxide Ore, กลุ่ม Carbonate Ore และกลุ่ม Sulfide Ore ซึ่งประกอบด้วยแร่ดังนี้

ตารางที่ 1 ตารางแสดงชื่อแร่เหล็กแบ่งตามกลุ่มองค์ประกอบทางเคมี

กลุ่ม ชื่อแร่ สูตรทางเคมี ปริมาณ

เหล็ก

ลักษณะ

Oxide Ore Hematite Fe2O3 ราว 70% สีดำถึงแดงเข้ม

Magnetite Fe3O4 ราว 72% มักมีสีดำ มีความเป็นแม่เหล็ก

Limonite 2Fe2O33H2O ราว 60% สีเหลืองและสีน้ำตาล

Carbonate Ore Siderite FeCO3 ราว 48.3% มีหลายสี ตั้งแต่สีเหลือง แดง 

น้ำตาล ถึง ดำ

Sulfide Ore Pyrite FeS2 ราว 46.6% ผลึกเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 

สีทองหรือทองเหลือง วาวเป็น

ประกาย ถลุงค่อนข้างยาก 

เนื่องจากมี Sulfide ปะปน
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% ประเภทของเหล็กที่ได้จากการถลุง Brandit (1985 : 25 - 39) และ Hodges 

(1981 : 80) กล่าวว่า เหล็กสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยได้ดังนี้

% 1.เหล็กอ่อน (Wrought Iron) ซึ่งมีคาร์บอนน้อยกว่า 0.5% 

% 2.เหล็กกล้า (Steel) เป็นโลหะผสมระหว่างเหล็ก กับคาร์บอน  และธาตุอื่นๆที่อยู่ใน

ลักษณะธาตุเจือปน  เช่นซิลิกอน แมงกานีส และฟอสฟอรัส มีคาร์บอนระหว่าง 0.5 - 1.5%  

สามารถแบ่งย่อยออกตามส่วนผสมในโลหะ ได้แก่ 

% 2.1Carbon Steel เป็นโลหะผสม ที่มีคาร์บอนมากกว่าเหล็กกล้าชนิดย่อยอื่นๆ 

เหล็กกล้าส่วนใหญ่ราว 90% ของเหล็กกล้าทั้งหมด เป็น Carbon Steel   ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 

3 ระดับขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอนที่อยู่ในเหล็ก ได้แก่ 

% 2.1.1 Low carbon steel มีปริมาณคาร์บอน 0.05 - 0.35% ถึงแม้ว่าจะมีความแข็ง

แรงและทนทานต่ำกว่าชนิดย่อยอื่นๆ แต่ก็สามารถรับแรงบีบและน้ำหนักได้ดี

% 2.1.2 Medium carbon steel มีปริมาณคาร์บอน 0.35 - 0.5% มีความแข็งแรงและ

ทนทานพอสมควร และรักษาความร้อนได้ดี 

% 2.1.3 High carbon steel มีปริมาณคาร์บอน 0.5 - 1% ซ่ึงจะมีความแข็งแรงและมี

ความทนทานสูง และปลอดภัยในการทำเครื่องมือต่างๆ

% 2.2Alloy Steel เป็นเหล็กกล้าที่มีธาตุอื่นๆ ผสมอยู่เพื่อให้เหล็กกล้านั้นมีคุณสมบัติ

พิเศษ จึงทำให้แยกจากกลุ่ม Carbon Steel สำหรับโลหะผสมที่นิยมนำมาใช้ได้แก่ Aluminum, 

Chromium, Cobalt, Columbium, Copper มากกว่า 0.6%, Manganese มากกว่า 1.6%, 

Molybdenum, Nickel, Silicon มากกว่า 0.6%, Titanium, Tungsten, Vanadium และ 

Zirconium เป็นต้น  โลหะผสมบางตัวมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มความแข็งแรง, ป้องกันสนิม หรือ ทน

อุณหภูมิสูง เป็นต้น

% Alloy Steel สามารถแบ่งย่อยได้เป็น

% 2.2.1 Low Alloy Structural Steels เป็น Alloy Steel ที่มีโลหะผสมค่อนข้างน้อยทั้งนี้

เพื่อให้ได้เหล็กกล้ามีความแข็งแรงมากกว่าแบบ Carbon Steel 

% 2.2.2 Quench and Temper Structural Steels  เป็น  Alloy Steel ที่มีความแข็งแรง

มากกว่าแบบ Low Alloy Structural Steels โดยการชุบแข็ง (Quenching) และการคืนตัว 

(Tempering)

% 2.2.3 Maraging Steels เป็น Alloy Steel ที่มีส่วนผสมของ Nickel ประมาณ  18 - 

25% มีความแข็งแรงสูง และมีความเหนียว ยืดหยุ่นดี

% 2.3Tool Steel เป็นเหล็กกล้า ซึ่งมีสัดส่วนของโลหะผสมพิเศษตามแต่ความต้องการ

ใช้งาน สำหรับเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรกลโดยทั่วไป มีความแข็งแรงสูง ทนอุณหภูมิสูง 

หรือสามารถทนต่องานที่ใช้ความเร็วสูง เป็นต้น

% 2.4Stainless Steel เป็นโลหะผสมของเหล็กที่มี Nickel และ Chromium ผสมอยู่และ

อาจมีแร่ธาตุอื่นๆปนด้วย มีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เป็นสนิม
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% 2.5Other Steel เป็นโลหะผสมชนิดพิเศษ สำหรับงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไฟฟ้า 

จะเป็นโลหะผสมกับ Silicon ปริมาณสูง ใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้า และไดนาโม สำหรับจรวด 

ขีปนาวุธ หรืออุปกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเกี่ยวกับอุณหภูมิสูงเป็นสำคัญ จะทำการพัฒนาออก

เป็น alloy steel แบบพิเศษซึ่งประกอบไปด้วย titanium, columbium, nickel และ chromium 

ส่วนแม่เหล็กไฟฟ้า จะเป็นโลหะผสมระหว่างเหล็กกับ cobalt มากกว่า 30%

% 3.เหล็กหล่อ (Cast Iron) เป็นโลหะผสมระหว่างเหล็กและคาร์บอน  โดยมีคาร์บอน

ระหว่าง 1.5 - 5% ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น  5 แบบ ได้แก ่gray, white, malleable, ductile และ 

โลหะผสมแบบพิเศษ (special alloy) ทั้งนี้โดยทั่วไปหากมีการพูดถึงเหล็กหล่อโดยไม่ได้เจาะจงว่า

เป็นแบบใด มักจะหมายถึง gray cast iron 

% White cast iron จะมีความเปราะมากกว่าแบบ gray เนื่องจากมีความแข็งมากกว่า

% Malleable cast iron จัดเป็นเหล็กหล่อคุณภาพด ี ไม่เปราะง่าย โดยทำจาก white 

cast iron ที่นำมาให้ความร้อนอีกครั้งเพื่อลดปริมาณคาร์บอน

% Ductile cast iron หรือ nodule cast iron เนื่องจากในโครงสร้างมีผลึก graphite          

รูปวงกลมขนาดเล็ก ทำให้เหล็กมีความเหนียว และมีคุณภาพที่ดีกว่าเหล็กหล่อประเภทอื่นๆ

% ส่วนเหล็กหล่อที่ผสมกับแร่ธาตุอื่นๆหรือ เหล็กหล่อผสมแบบพิเศษ (special alloy 

cast iron) เพื่อสร้างคุณสมบัติพิเศษ เช่น กันสนิม และทนกรด โดยผสม nickel, copper และ 

chromium ในปริมาณสูง เหล็กหล่อผสมแบบพิเศษอื่นๆอาจมีคุณสมบัติที่ทนอุณหภูมิสูง หรือมี

ความแข็งแรงมากขึ้น เป็นต้น (Daniel, 1985 : 38)

กระบวนการผลิตเครื่องมือเหล็ก

% ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ (Hodges, 1976 : 81)

% 1. การทำเหมือง (Ore Mining)

% 2. การเตรียมแร่ และการแต่งแร่ (Ore Preparing & Roasting)

% 3. การถลุง (Ore Smelting)

% 4. การตีขึ้นรูป (Forging)

การทำเหมือง

9 การทำเหมืองแร่เหลก็ สามารถใช้วิธีเดียวกับการทำเหมืองทองแดง โดยสามารถทำ

เหมืองได ้ 2 รูปแบบ คือ เหมืองหาบ หรือเหมืองเปิด (Open cast Mining) และเหมืองขุด 

(Underground Mining) ในลักษณะปล่อง (Shaft), อุโมงค์ตามแนวนอน (Adits) และถ้ำหรือคูหา

ขนาดใหญ่ (Galleries)  
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ภาพที่ 1 ภาพวาดการทำเหมืองขุดแบบปล่อง (Shaft)

ที่มา : Hoover, Herbert Clark. and Lou Henry Hoover. De Re Metallica : translated from 
the first Latin edition of 1556 (New York : Dover Publication, INC., 1950), 103.

% เหมืองแร่ในสมัยโบราณเริ่มจากการทำเหมืองเปิดขนาดไม่ใหญ่นัก โดยใช้ค้อนหิน  
หรือ พะเนินหิน  (stone mauls) ทุบหินก้อนที่มีสายแร่ออกมา หรืออาจใช้วิธีสุมไฟบริเวณแหล่งแร่

จนหินร้อนจัด แล้วใช้น้ำราดทันทีจะทำให้หินแตกออกเป็นแผ่นๆ สามารถเก็บแร่ โดยอาจใช้
พะเนินหิน และเครื่องมือสกัดช่วย การทำเหมืองเปิดนี้เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่สมัยสำริด โดยการทำ

เหมืองประเภทนี ้ ทำให้มีการเปิดพื้นที่ขนาดใหญ่ และอาจมีการขุดตามสายแร ่ ทำให้มีการพัฒนา
รูปแบบจนเป็นเหมืองขุด (ภาวิณี  รัตนเสรีสุข 2545 : 6)

% ตัวอย่างเหมืองแร่เหล็กที่เป็นเหมืองเปิดในประเทศไทย ได้แก ่ แหล่งเหมืองแร่เหล็ก
เขาแก้ว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ลักษณะเป็นการตามสายแร่ในชั้นศิลาแลง 

และมีการปรับแต่งเป็นชั้นๆในหลุมเพื่อไต่ลงในระดับลึก นอกจากนี้ยังพบร่องรอยสะเก็ดหินที่เกิด
จากการย่อยแร ่  และหลักฐานเตาถลุงเหล็ก กำหนดอายุระหว่างสมัยสุโขทัย ราว 700 - 800 ปีมา

แล้ว (จารึก วิไลแก้ว 2544 : 97) 
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ภาพที่ 2 ภาพวาดการทำเหมืองโดยการใช้ไฟสุม

ที่มา : Hoover, Herbert Clark. and Lou Henry Hoover. De Re Metallica : translated from 

the first Latin edition of 1556 (New York : Dover Publication, INC., 1950), 120.

การเตรียมแร่และการแต่งแร่

9 เป็นการทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งเจือปน เช่น  ดินเหนียว ทราย หินปูน  หรือแร่ธาตุ

อื่นๆที่ไม่ต้องการ (Gangue) ออกจากสินแร่ก่อนนำไปถลุง โดยใช้ค้อนทุบ หรือบด เพื่อทำการย่อย

แร่ให้ได้ขนาดที่เหมาะสม แล้วคัดแยกสิ่งเจือปนออก ร่วมกับการนำไปร่อนในน้ำที่ไหลตลอดเวลา

เพื่อกำจัดแร่ที่ไม่ต้องการอื่นๆซึ่งมีน้ำหนักเบาให้ไหลไปกับน้ำ แล้วจึงทำให้แห้ง จากนั้นต้องนำแร่

ไปผ่านขั้นตอนการย่างแร่ เพื่อกำจัดธาตุซัลไฟด์ในแร่เหล็ก
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ภาพที่ 3 ภาพวาดการคัดแยกแร่และการย่อยแร่

ที่มา : Hoover, Herbert Clark. and Lou Henry Hoover. De Re Metallica : translated from 

the first Latin edition of 1556 (New York : Dover Publication, INC., 1950), 270.
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ภาพที่ 4 ภาพวาดการทำความสะอาดแร่

ที่มา : Hoover, Herbert Clark. and Lou Henry Hoover. De Re Metallica : translated from 

the first Latin edition of 1556 (New York : Dover Publication, INC., 1950), 291.
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ภาพที่ 5 ภาพวาดการย่างแร่

ที่มา : Hoover, Herbert Clark. and Lou Henry Hoover. De Re Metallica : translated from 

the first Latin edition of 1556 (New York : Dover Publication, INC., 1950), 351.

การถลุงเหล็ก

% ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เครื่องมือเหล็กยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในประเทศไทย     

(สุรพล นาถะพินธ ุ 2544 : 42; Bronson 1985) อาจกล่าวได้ว่าเครื่องมือเหล็กในสมัยแรกๆของ

ประเทศไทยนั้น  ทำมาจากเหล็กที่ได้มาจากการถลุงสินแร่เหล็กที่ขุดจากพื้นดินในโลก ไม่ใช่เหล็ก

จากอุกกาบาต

% กระบวนการถลุงเหล็ก สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ การถลุงตามกระบวนการทาง

ตรง(Direct Iron Smelting Process) และการถลุงตามกระบวนการทางอ้อม (Indirect Iron 

Smelting Process) (Bronson : 1985; สุรพล นาถะพินธุ : 2544)%

% 1.การถลุงเหล็กตามกระบวนการทางตรง (Direct Iron Smelting Process)

% มีขั้นตอนเริ่มด้วยการนำแร่เหล็กที่ย่อยเตรียมขนาดและทำความสะอาดแล้วนำไป

ผสมกับถ่านตามสัดส่วนที่เหมาะสมในเตาถลุงคือ เหล็ก : ถ่าน เท่ากับ 1 : 3 จากนั้นจึงใส่เชื้อเพลิง 

และสูบลมเพื่อเร่งอุณหภูมิภายในเตาถลุงให้สูงถึงประมาณ 1,100 – 1,200 องศาเซลเซียส โดยใน

ขณะถลุงต้องเติมถ่านเพื ่อช่วยให้ภายในเตาเกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์มากพอที่จะทำ

ปฏิกิริยากับแร่เหล็กอย่างสมบูรณ์ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบทางเคม ีโดย
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ธาตุคาร์บอนที่อยู่ในก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์จะช่วยทำให้ธาตุออกซิเจนที่ผสมอยู่ในแร่เหล็กถูก

แยกออกมา ทำให้แร่ถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเหล็ก และในขณะเดียวกันอุณหภูมิสูงมากในเตาก็

ทำให้ธาตุอื่นๆที่ปนอยู่กับแร่เหล็กนั้นหลอมเหลว แยกตัวออกมาจากเหล็กไปรวมตัวกันเป็นตะกรัน 

โดยใช้เชื้อถลุง ซึ่งอาจทำมาจาก ปูนขาว, กระดูกสัตว์, เปลือกหอยป่น  ช่วยให้ธาตุที่ไม่ต้องการไป

รวมตัวเป็นตะกรันได้ดี ส่วนองค์ประกอบที่เป็นโลหะเหล็กก็จะอ่อนตัวอยู่ในสภาวะของหนืดและ

เชื่อมตัวรวมกันเป็นเหล็กที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ที่บริเวณก้นเตา โดยเรียกก้อนเหล็กนี้ว่า Bloom

% เหล็กที่เกิดขึ้นคงอยู่ในสภาพของแข็งที่มีโครงสร้างภายในประกอบไปด้วยรูพรุนขนาด

เล็ก และยังคงมีตะกรันแทรกปนอยู่ในเนื้อเหล็ก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำเหล็กที่ได้จากการถลุง

ทำการกำจัดตะกรันที่หลงเหลืออยู ่โดยนำก้อนเหล็กที่ได้จากการถลุงชั้นแรกไปเผาให้ร้อนจนเป็นสี

แดง ตะกรันที่ถูกความร้อนจะหลอมเหลว และเมื่อนำออกมาตีเพื่อบีบอัดเนื้อเหล็ก ตะกรันที่

หลอมเหลวนั้นก็จะถูกแยกออกมาจากโครงสร้างภายใน เหล็กที่ได้เป็นเหล็กเกือบบริสุทธิ ์ มีธาตุ

คาร์บอนผสมน้อยกว่า 0.5 % จัดเป็นเหล็กเนื้ออ่อนที่เรียกว่า Wrought iron สามารถนำไปตีเป็น

เครื่องมือเครื่องใช้ต่อไป

% 2. การถลุงเหล็กตามกระบวนการทางอ้อม (Indirect Iron Smelting Process)

% การถลุงเหล็กตามกระบวนการถลุงทางอ้อมแตกต่างไปจากวิธีการถลุงทางตรง             

คือ เป็นการถลุงที่ทำให้เหล็กกลายสภาพเป็นของเหลวภายในเตาถลุง เตาจึงต้องมีช่องที่ผนังหรือ

ก้นเตาเพื่อปล่อยให้เหล็กหรือตะกรันที่กำลังหลอมเหลวไหลออกมานอกเตาได ้ ในการถลุงต้องเร่ง

อุณหภูมิภายในเตาให้สูงมากกว่า 1,500 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นจุดหลอมเหลวของเหล็ก ในขณะที่

เหล็กและตะกรันกำลังหลอมเหลวนั้นก็จะแยกตัวจากกันเพราะมีความหนาแน่นที่ต่างกัน เหล็กจะ

จมลงอยู่ตอนล่างของเตาในขณะที่ตะกรันซึ่งเบากว่าจะลอยอยู่เหนือชั้นเหล็ก ทำให้สามารถแยก

เหล็กเหลวหรือตะกรันเหลวออกจากเตาได้ตามช่องที่ผนังเตา เหล็กที่ได้จัดเป็นเหล็กหล่อ (Cast 

iron) ซึ่งมีธาตุคาร์บอนปนอยู่ในโครงสร้างมากกว่า 0.5% ซึ่งมีความแข็งมากแต่เปราะ เหมาะกับ

การทำภาชนะมากกว่าที่นำไปทำเป็นเครื่องมือต่างๆ 

% ทั้งนี้ เหล็กหล่อสามารถเปลี่ยนให้เป็นเหล็กอ่อนได ้ โดยการนำไปหลอมอีกครั้งแล้ว

ปล่อยให้ได้รับออกซิเจนมากพอที่จะกำจัดธาตุคาร์บอนที่ปนอยู่ในโครงสร้างออกไป หรือเผาด้วย

อุณหภูมิราว 450 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานจนธาตุคาร์บอนถูกเผาไหม้ไปหมด

% การถลุงเหล็กตามกระบวนการทางอ้อมนี้พบใน 2 วัฒนธรรมใหญ่ของเอเชีย คือ จีน

และอินเดีย โดยน่าจะเริ่มในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน เมื่อราว 500 BCE. (อุบลรัตน์ มากไมตรี 2548 : 6)

%

การตีขึ้นรูป

% การทำเครื่องมือเหลก็ ประกอบไปด้วยการตีขึ้นรูป (Forging) ขณะที่เหล็กได้รับความ

ร้อนจนแดง (Hot Working) โดยใช้ค้อน หรือพะเนินเพื่อบีบรีด โดยทำซ้ำไปจนกระทั่งได้รูปร่าง

ตามต้องการ 
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การปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็ก 

% 1.การปรับปรุงคุณภาพเหล็กด้วยการชุบแข็ง (Quenching) (พัชรี สาริกบุตร 2528 : 

25; ภาวิณี 2545 : 15 - 16; อดิศักดิ์ เดชคูหะภูมิพิทักษ์ 2540 : 12)

% เป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กด้วยการเพิ่มปริมาณคาร์บอน (Carburization) 

ให้กับโครงสร้างของเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็ง ทำได้โดยเผาเหล็กที่ได้รูปร่างขั้นสุดท้ายจนร้อนแดง 

แล้วนำไปชุบหรือจุ่มลงในของเหลว (น้ำ, น้ำมะพร้าว หรือน้ำมัน  เป็นต้น) โดยทันที เรียกขั้นตอนนี้

ว่า การชุบ (Quenching) ซึ่งจะทำให้คาร์บอนที่แทรกเข้ามาภายในโครงสร้างของเหล็กขณะเผา 

ถูกกักเก็บอยู่ภายในเนื้อเหล็กชั้นนอก ทำให้เหล็กแข็ง กลายเป็น เหล็กกล้า (Steel) เมื่อใช้งานเป็น

เวลานานจนผิวเหล็กกล้าสึกก็สามารถนำกลับมาตีและชุบใหม่

% 2.การปรับปรุงคุณภาพเหล็กด้วยการคืนตัว หรือ อบคลายความแข็ง (Tempering)      

(ภาวิณี รัตนเสรีสุข 2545 : 16; อดิศักดิ์ เดชคูหะภูมิพิทักษ์ 2540 : 10 - 11)

% เหล็กที่ผ่านการชุบจะมีความแข็งมาก แต่จะขาดความเหนียว (Ductility) ซึ่งทำให้

เหล็กนั้นเปราะ ช่างเหล็กสามารถลดความเปราะนั้นลง โดยที่ความแข็งลดลงเพียงเล็กน้อย เพื่อให้

สามารถรับแรงกระแทกได้มากขึ้น  โดยนำเหล็กไปเผาในอุณหภูมิต่ำ ไม่เกิน 450ºc ระยะหนึ่ง และ

ทิ้งให้อุณหภูมิลดลงอย่างช้าๆ ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า การคืนตัว (Tempering) 

% 3.การปรับปรุงคุณภาพเหล็กด้วยการอบคลาย หรือการอบอ่อน (Annealing) พัชรี สา

ริกบุตร (2528 : 25) ภาวิณ ีรัตนเสรีสุข (2545 : 16 - 17) และอดิศักดิ ์ เดชคูหะภูมิพิทักษ ์(2540 : 

11) กล่าวว่าวิธีนี้เป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กให้เหนียวขึ้นและอ่อนตัวลง ช่างจะเผาเหล็ก

ให้ร้อนจนเหล็กอ่อนตัวลง แล้วทิ้งให้เย็นตัวลงอย่างช้าๆ ซึ่งอาจทำได้โดยการฝังในขี้เถ้า หรือทราย 

% การอบคลายมี 2 วิธีใหญ่ๆ ได้แก่

% 1.การอบคลายอย่างสมบูรณ์ (Full annealing หรือ Grain growth)

% เพื่อให้เหล็กอ่อนตัวสูง โดยให้ความร้อนประมาณ 875 องศาเซลเซียส แล้วทิ้งให้เย็น

ตัวอย่างช้าๆ ภายในเตา (furnace cool) หรือภายในขี้เถ้า

% 2.การอบคลายอย่างไม่สมบูรณ์ (Incomplete annealing) 

ทำโดยการให้ความร้อนประมาณ   500 - 650 องศาเซลเซียส ประกอบด้วยการอบ

คลาย 2 ระดับ ขึ้นอยู่กับความต้องการ ได้แก่

2.1การอบคลายระดับเบื้องต้น  เพื่อขจัดรอยเครียดภายใน  โครงสร้างเหล็กส่วน

ใหญ่ยังเหมือนเดิม แต่รอยเครียด (Strain) ที่เกิดจากการตีจะลดลง

2.2การอบคลายเพื่อความอ่อนตัวสูง เป็นวิธีสำหรับเหล็กที่มีคาร์บอนผสมอยู่

ประมาณ 0.7 - 1.2% ได้โครงสร้างเป็นเม็ดกลม รอยเครียดจะลดลงจนอาจหมดไป

% การอบคลายจะทำให้เกิดแถบสีดำพาดผ่านผลึก (Annealing twin) ทำให้แบ่งผลึก

ออกเป็นสองส่วน (Twin grains) หากอบคลายในระดับ Grain growth ก็อาจพบ Annealing twin 

น้อยลง นอกจากน้ี อุณหภูมิที่ให้ยิ่งสูง คุณสมบัติด้านความแข็งยิ่งมีมาก และผลึกของเหล็กยิ่ง

ละเอียดขึ้น (ภาวิณี รัตนเสรีสุข 2545 : 15 - 17) 
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% การตีเหล็กอ่อนให้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนั้น  ช่างส่วนมากจะนำเหล็กอ่อนที่ได้

มาตีด้วยค้อนในขณะเย็น (cold hammering) แล้วจึงนำไปผ่านกระบวนการอบคลายที่อุณหภูมิ 

700 องศาเซลเซียส (Tylecote 1992 : 49) 
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บทที่ 3

การศึกษาเตาถลุงเหล็ก

9 9

% วิธีการศึกษาวิเคราะห์เตาถลุงเหล็กโดยทั่วไปประกอบไปด้วย การศึกษารูปแบบของ

เตา การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และการศึกษาโครงสร้างภายในที่มองไม่เห็น

การศึกษารูปแบบของเตาถลุงเหล็ก

9 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบและแสดงให้เห็นถึงลักษณะของเตาที่ใช้ทำการถลุง

เหล็กเพื่อนำมาใช้ทำเครื่องมือนั้น  ได้ค้นพบในดินแดนของประเทศต่างๆในยุโรปหลายแห่ง 

ตัวอย่างเช่น   ที่แหล่งโบราณคด ีHuttenburg ในประเทศออสเตรีย กำหนดอายุราว 500 BCE. เตา

ถลุงเหล็กทำเป็นรูปอ่างอย่างง่ายๆ โดยใช้ดินเหนียวทำเป็นผนัง รวมทั้งพบถ่านและตะกรันที่ได้

จากการถลงุ เตาลักษณะเช่นนี้ยังพบในเอเชีย เช่น  อินเดีย ที่แหล่งโบราณคด ี Ujjain ซึ่งปรากฏ

หลักฐานการถลุงเหล็กในช่วง 500 - 200 BCE. ได้แก่ ตะกรันจากการถลุง, แร่เหล็กที่ยังถลุงไม่

เสร็จ ผลึกของแร่แคลไซท์ และฝุ่นสีขาวซึ่งอาจเป็นปูนขาว โดยถ่าน แร่เหล็ก และฝุ่นสีขาว พบปะ

ปนกันอยู่ ฝุ่นปูนขาวอาจเป็นเชื้อถลุง (Flux) ช่วยการถลุงให้เร็วขึ้น โดยเป็นตัวช่วยดึงเอาสิ่งแทรก

ปนต่างๆมารวมกันเป็นตะกรัน (สุรพล นาถะพินธุ 2519 : 3)

% นักวิชาการสันนิษฐานว่ารูปแบบเตาถลุงเหล็กในระยะแรกนั้น  มีรูปร่างเหมือนเตาที่ใช้

ถลุงทองแดง ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปอ่าง หรือ เบ้า โดยทำการขุดลงไปในดินหรือก่อขึ้นมา และมีที่สูบ

ลมทำด้วยดินเผาติดอยู่ที่เตา ต่อมาจึงได้พัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่และควบคุมอุณหภูมิให้มาก

ขึ้น  ซึ่งสามารถจัดรูปแบบของเตาถลุงเหล็กโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ ่โดยแยกตาม

กระบวนการถลุง ดังนี้

1. เตาถลุงในกระบวนการถลุงทางตรง

% 1.1 Bowl Furnace หรือเตาทรงอ่าง เป็นเตาที่ขุดเป็นหลุมตื้นๆในดิน  เอาดินก่อผนัง

เตี้ยๆ ในระยะแรกไม่มีช่องดักตะกรันออกนอกเตา เมื่อทำการถลุงตะกรันจะรวมตัวอยู่ตอนบนของ 

ingot ที่แยกไปรวมตัวที่ก้นเตา ต่อมาภายหลังจึงได้พัฒนาให้มีช่องสำหรับปล่อยตะกรันให้ไหล

ออกไป ทั้งนี้เมื่อทำการถลุงจะต้องอุดช่องนั้นไว้ก่อน  จนเมื่อตะกรันละลายจึงเอาที่อุดไว้ออก Ingot 

ที่ได้จะรวมตัวอยู่ที่ก้นเตา เตาแบบนี้มีเนื้อที่จำกัด และสูญเสียความร้อนสูง ต้องรอทิ้งไว้จนกว่าจะ

เย็นจึงจะได้เหล็กจากก้นเตาในสภาพเป็นก้อน
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ภาพที่ 6 เตาอ่าง (Bowl Furnace) สมัยเหล็กตอนต้น จากแหล่งโบราณคดี Huttenberg ประเทศ   
%  Austria 

ที่มา : Tylecote, R.F. A history of metallurgy (London : Institute of Materials, 1992), 54.

ภาพที่ 7 เตาอ่างที่มีพัฒนาการให้มีช่องดักตะกรัน ในสมัยกลางของโรมัน

ที่มา : Tylecote, R.F. A history of metallurgy (London : Institute of Materials, 1992), 64.
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% 1.2 Domed Furnace หรือ เตามีหลังคาโค้ง ก่อด้วยอิฐหรือหินทนไฟเป็นรูปโดมหรือ

หลังคาทรงโค้ง เพื่อให้มีเนื้อที่มากขึ้น โดยเจาะช่องตอนล่างเตาให้ตะกรันไหลออกนอกเตา 

ภาพที่ 8 เตามีหลังคาโค้ง

ที่มา : Tylecote, R.F. “Furnaces, Crucibles, and Slags.” The Coming of the Age of Iron 

(London : Yale University Press), 217.

ภาพที่ 9 เตามีหลังคาโค้งจากแหล่งโบราณคดี Engsbachtal, Germany

ที่มา : Tylecote, R.F. A history of metallurgy (London : Institute of Materials, 1992), 55.

21

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



% 1.3 Shaft Furnace หรือเตามีผนังสูง เป็นเตาก่อทรงสูงคล้ายปล่องไฟ มีช่องปิด - 

เปิดให้โลหะและตะกรันไหลออกมา และมีทางสอดท่อลมเข้าไปที่ส่วนฐานของเตา 

ภาพที่ 10 เตามีผนังต่ำ พบใกล้กับ Jos, Nigeria ในสมัยเหล็กตอนต้นของ Africa 

               กำหนดอายุราว 300 BCE.

ที่มา : Tylecote, R.F. A history of metallurgy (London : Institute of Materials, 1992), 55.

2. เตาถลุงในกระบวนการถลุงทางอ้อม 

% เตาถลุงในกระบวนการถลุงทางอ้อมแตกต่างไปจากเตาถลุงในกระบวนการถลุงทาง

ตรง เนื่องจากต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่า 1,500 องศาเซลเซียส เตาถลุงจึงมีขนาดใหญ ่และก่อผนังสูง 

มักจะมีช่องที่ผนังหรือก้นเตาเพื่อปล่อยให้เหล็กหรือตะกรันที่กำลังหลอมเหลวไหลออกมานอกเตา 

โดยเหล็กซึ่งมีความหนาแน่นสูงจะจมลงสู่ก้นเตา ในขณะที่สิ่งแทรกปนอื่นๆที่หลอมเหลวรวมตัว

เป็นตะกรันซึ่งมีความหนาแน่นน้อยกว่าลอยอยู่เหนือชั้นของเหล็ก ลักษณะเช่นนี้ทำให้เหล็กและ

ตะกรันสามารถไหลออกตามช่องที่กำหนดไว้โดยไม่ปนกัน  ทั้งนี้เตาถลุงจะต้องมีที่สูบลม (Bellow) 

และท่อสูบลม (Tuyère) ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีเชื้อเพลิงปริมาณมากพอที่จะทำให้ภายใน

เตาถลุงมีคาร์บอนมอนอกไซด์มากพอ 

% นักวิชาการเชื่อว่า กระบวนการถลุงเหล็กวิธีนี ้ เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญโดยคนสมัย

โบราณในเอเชียกลาง และยุโรป มีเพียงจีนเท่านั้นที่สามารถพัฒนาจนเป็นวิธีสามัญในการถลุง

เหล็กยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ภาวิณี รัตนเสรีสุข 2545 : 9) 

% ตัวอย่างภาพวาดเตาหล่อทองแดงในสมัยราชวงศ์หมิง (1368 - 1644 AD.) แสดงว่า

เตาที่ใช้พบทั้งแบบติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed furnace) และแบบโยกย้ายได้ (Portable furnace) มี

ความสูงประมาณ 130 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 60 - 100 เซนติเมตร มีทาง

เข้าของอากาศบริเวณครึ่งบนที่ด้านหลังเตา และมีช่องดักตะกรันที่ระดับใกล้เคียงกันที่ด้านหน้า
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เตา โดยที่ตัวเตามีน้ำหนักไม่เกิน  110 กิโลกรัมเมื่อบรรจุเต็ม และรับน้ำหนักโลหะได้ไม่มากกว่า 45 

กิโลกรัม (Tylecote 1992 : 83) 

%

ภาพที่ 11 เตาหลอมทองแดงหรือเตาหลอมเหล็กในสมัยราชวงศ์หมิง

ที่มา : Tylecote, R.F. A history of metallurgy (London : Institute of Materials, 1992), 83.
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ภาพที่ 12 ภาพวาดกระบวนการถลุงเหล็กทางอ้อม เขียนเมื่อราว ค.ศ. 1637

ที่มา : He Tangkun. “Metallurgy.” Ancient China’s technology and science (China : the 

Foreign Languages Press, 1983), 397.

ภาพที่ 13  ภาพการถลุงเหล็กโดยใช้พลังงานน้ำในการสูบลม

ที่มา : He Tangkun. “Metallurgy.” Ancient China’s technology and science (China : the 

Foreign Languages Press, 1983), 406.

24

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

% ในการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี สามารถศึกษาวิเคราะห์ได้จาก แร่, 

ตะกรันทั้งจากส่วนก้นเตาถลุง และส่วนที่ไหลออกมานอกเตาถลุง , ตะกรันจากเตาตีเหล็ก 

(Smithing Furnace), ชิ้นส่วนท่อลม หรือ Tuyère และชิ้นส่วนผนังเตา เป็นต้น   ท้ังนี้เพื่อหาความ

สัมพันธ์ระหว่างแหล่งแร ่ เตาถลุง และวัตถุเหล็ก ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าวัตถุดิบมาจาก

แหล่งใด ซึ่งโดยทั่วไปองค์ประกอบที่หาจะมีความแตกต่างไปจากการศึกษาวิเคราะห์ในวัตถุเหล็ก 

เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่แตกต่างกัน คือ

% 1.ปริมาณเหล็ก (Fe) และเหล็กในรูปของแร่เหล็กออกไซด ์ (FeO) เพื่อตอบคำถามว่า

เป็นเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กประเภทใด หรือมีความสัมพันธ์กับแหล่งแร่ใด รวมทั้งสามารถบอก

ได้ถึงเทคโนโลยีในการถลุง หากเปอร์เซนต์ของเหล็กในรูปของแร่เหล็กออกไซด ์ (FeO) ที่พบใน

ตะกรัน  มีค่าสูง แสดงให้เห็นว่ากระบวนการถลุงนั้นไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนัก เน่ืองจากให้

ผลผลิตได้น้อย อันเป็นลักษณะที่พบทั่วไปในกระบวนการถลุงเหล็กทางตรงในสมัยโบราณ (พรชัย 

สุจิตต์ 2528 :24) 

% 2.ปริมาณซิลิกอน (Si) และ ปริมาณ Alumina (Al) มีผลต่อการศึกษาในตะกรัน ตาม

ค่าผกผันของปริมาณ FeO-SiO2-Al2O3 ในรูปแบบของแผนผังรูปสามเหลี่ยม  ซึ่งแสดงถึงความ

เป็นไปได้ที่จะเกิดผลึกแบบใดในอุณหภูมิที่เท่าใด เพื่อช่วยอธิบายถึงกระบวนการถลุงได้

ภาพที่ 14 แผนผังแสดงอุณหภูมิของเหลวตามระบบ  FeO-SiO2-Al2O3
* 

ทีี่มา : Rehén, Thilo., Michael Charlton, Shadreck Chirikure et al. “Decisions set in slag: 

the human factor in African iron smelting.” Archetype Books (n.p., 2007), 212.
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� * จากแผนผังจะปรากฏสองตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการถลุงทางตรง ซึ่ง

เป็นตำแหน่งที่ประกอบไปด้วยอุณหภูมิต่ำและความหนืดต่ำ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



% 3.ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต (Ca) โดยทั่วไปอาจเป็นมลทินที่เจือปนในสินแร่ แต่

หากพบในปริมาณที่สูง คือมากกว่า 3% อาจหมายถึงการเติมเชื้อถลุง เช่น ปูนขาวลงไปในขณะ

ทำการถลุง ทั้งนี้หากพบปริมาณแคลเซียมออกไซด์ในปริมาณต่ำ อาจเป็นไปได้ว่ามีการใช้แร่ที่มี

คุณสมบัติเป็นเชื้อถลุงในตัวเอง (Self-fluxing ore) ซึ่งได้แก ่ limonite หรืออาจเกิดจากใช้เถ้าจาก

ถ่านซึ่งทำจากไม้เนื้อแข็งได้เช่นกัน (Suchitta 1983 : 202)

การศึกษาโครงสร้างจุลภาค

9 การศึกษาโครงสร้างจุลภาค หรือการศึกษาโครงสร้างผลึก สามารถบอกได้ถึงเทคนิค 

และขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้น  โดยอาศัยหลักที่ว่า ขั้นตอนต่างๆมีผลกระทบต่อผลึกโครงสร้างภายใน

อย่างเป็นลำดับ นอกเหนือจากการศึกษาในวัตถุเหล็กแล้ว ยังสามารถศึกษาในตะกรันที่ได้จาก

การถลุงได้เช่นกัน ทั ้งนี ้สามารถศึกษาโครงสร้างผลึกได้หลายวิธ ี เช่น การศึกษาด้วย

กล้องจุลทรรศน์แสง (Optical microscope) ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบ 

Scanning electron microscope (SEM/EDX) เป็นต้น

 

ภาพที่ 15 ตัวอย่างโครงสร้างผลึกจุลภาคของตะกรันที่แหล่งโบราณคดี Tell Hammeh ประเทศ 

               Jordan ที่เห็นในกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน แสดงให้เห็นแถบเส้นสัมผัส (tapping 

               band) ระหว่างตะกรันที่ไหลออกมา 2 ครั้ง

ที่มา : Veldhuijzen , Harald Alexander., and Thilo Rehren. “Slags and the city : early iron 

production at Tell Hammeh, Jordan, and Tel Beth-Shemesh, Israel.” Metals and Mines 

Studies in Archaeometallurgy (Italy : Printer Trento srl., 2007), 194.
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การศึกษาเกี่ยวกับเตาถลุงเหล็กในประเทศไทย

% ถึงแม้ว่าปัจจุบันพบหลักฐานมากมายทั้งร่องรอยการถลุงเหล็ก, เครื่องมือเครื่องใช้ที่

ทำจากเหล็ก หรือชุมชนสมัยโบราณที่มีการใช้เครื่องมือเหล็ก รวมทั้งร่องรอยเหมืองในสมัยโบราณ  

ในหลายภูมิภาคของประเทศไทย แต่การขุดค้นแหล่งเตาถลุงเหล็กสมัยโบราณนั้นยังมีเพียงไม่กี่

แห่งเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.แหล่งโบราณคดีบ้านดีลัง จังหวัดลพบุรี 

% พรชัย สุจิตต ์ (2528) ได้ดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีทั้งหมด  4  เนิน  โดยพบร่อง

รอยหลักฐานการโลหกรรมในเนินดินที่ 1 และ เนินดินที่ 2 โดยพบหลักฐานซากเตาถลุงเหล็ก และ

เตาตีเหล็ก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

% หลักฐานเตาถลุงเหล็ก

% สันนิษฐานว่าเป็นเตาถลุงเหล็กด้วยวิธีการถลุงแบบทางตรง (Direct Iron Smelting 

Process) ตัวเตามีลักษณะเป็น  blast type with shaft / Shaft Furnace คือเป็นเตาที่มีการก่อผนัง 

และใช้การสูบลมเพื่อเร่งอุณหภูมิในเตา โดยที่ครึ่งหนึ่งของส่วนปลายท่อสูบลมจะต่อเข้าไปถึงด้าน

ใน  โครงสร้างของเตาเป็นดินเหนียวโดยใช้ไม้ไผ่ทำเป็นโครงสร้างภายใน เนื่องจากพบดินเหนียวถูก

เผาไฟและมีรอยของไม้ เส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของเตาไม่เกินกว่า 2 เมตร 

% จากตัวอย่างถ่านจากชั้นดิน ร่วมด้วยหลักฐานประเภทชิ้นส่วนภาชนะดินเผา กำหนด

อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 - 12   

% หลักฐานเตาตีเหล็ก

% ในเนินที ่ 2 พบร่องรอยดินถูกเผาไฟ 4 แห่ง โดยที่ร่องรอยผิดวิสัยหมายเลข 4  

สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเตาสำหรับตีเหล็กที่ได้จากการถลุงครั้งแรก หรืออาจเป็นเตาตีเหล็กเพื่อขึ้น

รูปเครื่องมือ เนื่องจากขนาดของตะกรันที่พบมีขนาดและน้ำหนักน้อยกว่าตะกรันที่พบจากเนินที ่ 1 

อีกทั้งพบร่องรอยแนวดินเผา ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นแนวกันไฟ  

% จากการตรวจสอบค่าอายุจากตัวอย่างถ่านในชั้นดิน ร่วมกับชิ้นส่วนภาชนะดินเผา 

และชิ้นส่วนเครื่องเคลือบจีนสมัยราชวงศ์หมิง กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที ่ 20 (Pornchai 

Suchitta 1983, Ian Glover, Pornchai Suchitta, John Villiers editors 1992) 

% สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการถลุงเหล็กที่แหล่งโบราณคดีบ้านดีลัง พบว่าเทคโนโลยีในช่วง

ราวพุทธศตวรรษที่ 11 - 12 ไม่มีความแตกต่างไปจากเทคโนโลยีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอน

ปลาย กล่าวคือในการถลุงเหล็กที่บ้านดีลัง ช่างจะนำเอาแร่เหล็ก (Hematite หรือ Magnetite) 

ผสมกับถ่านไม้ ในเตาถลุงที่มีโครงสร้างขนาดเล็กทำจากดินเหนียว โดยมีที่สูบลมด้วย ซ่ึงวิธีการ

ถลุงเช่นนี้เหมือนกับการถลุงเหล็กของกลุ่มชาติพันธุ์ละว้า ที่บ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัด

เชียงใหม่ ที่ได้หยุดการถลุงเหล็กไปแล้ว (พรชัย สุจิตต์ 2528 : 24)
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% 2.แหล่งโบราณคดีบ้านดงพลอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

% ดำเนินการระหว่าง ปี พ.ศ. 2532 – 2535 ในโครงการ “การศึกษาทางโบราณคดีเกี่ยว

กับอุตสาหกรรมการถลุงเหล็กและการผลิตเกลือโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย” โดยความร่วมมือระหว่าง รองศาสตราจารย์ Eiji Nitta มหาวิทยาลัย  คาโกชิมา 

ประเทศญี่ปุ่น  ภาคมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาควิชาประวัติศาสตร์และ

โบราณคดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการสนับสนุนทุนวิจัยโดยกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยเลือกขอบเขตพื้นที่ศึกษาในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล โดยทำการ

ขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านดงพลอง เพื่อหาร่องรอยของการถลุงเหล็กสมัยโบราณ

% หลักฐานเตาถลุงเหล็ก

% ผลการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านดงพลอง พบเตาถลุงเหล็ก จำนวน 17 เตา รวมท้ัง

หลุมตะกรันที่เหลือจากการถลุงเหล็ก และในชั้นดินระดับลึกลงไปจากระดับที่พบเตานั้น  พบหลัก

ฐานประเภทหลุมฝังศพ โดยมีเครื่องประดับสำริด และลูกปัดหินอาเกต

% เตาถลุงเหล็กจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านดงพลองทั้ง 17 เตา ลักษณะของเตา

เป็นเตาแบบปล่อง ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับแหล่งโบราณคดีบ้านดีลัง ซึ่งกำหนดอายุอยู่ใน

ช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 - 16 (Eiji Nitta 1991 : 24) แต่จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ

ภาชนะดินเผาที่ขอบปากมีลายขีดเป็นร่อง ซึ่งตรงกับภาชนะที่พบจากแหล่งโบราณคดีบ้านโนน

ยาง ซึ่งกำหนดอายุได้ราว 2,000 ปีมาแล้ว จึงสรุปไว้ว่าการถลุงเหล็กบ้านดงพลองน่าจะเริ่มขึ้น

เมื่อประมาณ  2,000 ปีมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังต้องรอผลตรวจสอบค่าอายุจากตัวอย่างถ่าน

จากชั้นดิน เพื่อให้ได้ค่าอายุที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง (Eiji Nitta  1991)
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แผนผังที่ 1 แสดงตำแหน่งเตาและด้านตัดของเตาถลุงแหล่งโบราณคดีบ้านดงพลอง
ที่มา : Nitta, Eiji. “Iron-smelting and Salt-making Industries in Northeast Thailand.” Indo -

Pacific Prehistory Association Bulletin 16, 3 (1997) : 155.
%

% 3.แหล่งโบราณคดีอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท 
% กรมศิลปากร ได้ทำการขุดค้นในปี พ.ศ. 2534 (กรมศิลปากร : 2534; วิศิษฐ ์ศิลป

สุวรรณชัย : 2538) ภายในเมืองอู่ตะเภา พบหลักฐานกิจกรรมการถลุงเหล็กอย่างต่อเนื่องร่วมกับ
ชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยพบหลักฐานซากเตาถลุง

ห่างจากคูเมืองด้านทิศเหนือประมาณ 50 เมตร 
% หลักฐานเตาถลุงเหล็ก

% ลักษณะเตาน่าจะก่อด้วยดินดิบอย่างง่ายๆ เป็นรูปวงกลมขนาดกว้างประมาณ 110 - 
120 เซนติเมตร สูงประมาณ 60 - 90 เซนติเมตร โดยใช้ดินก่อโครงบนพื้นขึ้นมาหรืออาจมีไม้เป็น

โครงสร้างภายในก่อนก่อดินปิด เมื่อถูกความร้อน ดินที่ก่อจะแข็งเป็นโครงเตา
% นอกจากนี้ยังพบดินถูกความร้อนเป็นรูปทรงกระบอก ซึ่งอาจเป็นส่วนที่เกิดจากการใช้

ไม้รูปทรงกระบอก เช่นไม้ไผ่ เพื่อเป็นแนวของท่อลมแบบง่ายๆ สันนิษฐานว่าเป็นท่อลม
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% เตาลักษณะนี้จะใช้งานได้น้อยครั้ง หรือใช้เพียงครั้งเดียว แล้วถูกทุบเพื่อนำเหล็กที่

ถลุงออกจากเตา และก่อขึ้นใช้ใหม่ในครั้งต่อไป เนื่องจากพบร่องรอยการก่อเตาใหม่ในพื้นที่ใกล้

เคียงกัน และพบตะกรัน และเศษเตาที่ถูกทุบทำลายอยู่เป็นกลุ่ม

% %

% สรุปได้ว่า เตาถลุงเหล็กสมัยโบราณที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นเตาถลุงเหล็กตาม

กระบวนการถลุงทางตรง โดยพบว่าเป็นเตาที่ก่อขึ้นอย่างง่ายๆ มีโครงสร้างการก่อผนังทำด้วยไม้ 

หรือก่อดินขึ้นเป็นโครง มีที่สูบลมทำด้วยดินเผาทรงกระบอกต่อเข้าไปภายในเตาถลุง ซึ่งสอดคล้อง

กับข้อสันนิษฐานของพรชัย สุจิตต ์ (Suchitta 1992 : 115) ที่ว่า เทคโนโลยีการถลุงเหล็กในยุค

ประวัติศาสตร์ตอนต้น  ไม่มีความแตกต่างไปจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ก่อนที่จะรับเอา

รูปแบบการถลุงตามกระบวนการทางอ้อมจากประเทศจีนในสมัยอยุธยาเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 22 

- 23 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อมูลสรุปรูปแบบของเตาถลุงเหล็กจากแหล่งโบราณคดีต่างๆใน

                ประเทศไทย

แหล่งโบราณคดี อายุสมัย กระบวนการถลุงเหล็ก รูปแบบเตาถลุง

บ้านดีลัง ราวพุทธศตวรรษที่ 11 - 12 กระบวนการถลุงทางตรง SHAFT FURNACE

บ้านดงพลอง 2,000 ปีมาแล้ว กระบวนการถลุงทางตรง SHAFT FURNACE

อู่ตะเภา
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลายจนถึงสมัย
อยุธยา

กระบวนการถลุงทางตรง SHAFT FURNACE (?)
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บทที่ 4

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต้

9

% บ้านเขาดินใต้เป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตการปกครองของหมู่ที ่7 ตำบลบ้านกรวด อำเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย ์ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านกรวดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็น

ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

แผนที่หมายเลข 1 แสดงตำแหน่งอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มา : Google Earth 
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% การศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด เร่ิมขึ้นเมื่อพ.ศ. 2530 โดยโครงการ

โบราณคดีประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกองโบราณคด ีกรมศิลปากร ได้สำรวจพบ

ว่าในพื้นที่ของอำเภอบ้านกรวดมีเนินดินรูปร่างไม่สม่ำเสมอตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านเขาดินใต ้  และที่

เนินเหล่านี้พบโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการถลุงเหล็ก ได้แก ่ ตะกรันจากการถลุงเหล็กกระจายอยู่

บนผิวดิน  จึงเริ่มทราบกันว่าบ้านเขาดินใต้เป็นแหล่งโบราณคดีประเภทแหล่งถลุงเหล็กสมัยโบราณ

แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ณัฏฐภัทร จันทวิช : 2532)

% ในระหว่าง พ.ศ. 2532 - 2535 โครงการการศึกษาทางโบราณคดีเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมการถลุงเหล็กและการผลิตเกลือโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

โดยความร่วมมือระหว่างศาสตราจารย์อิจิ นิตตะ มหาวิทยาลัยคาโกชิมา ประเทศญี่ปุ่น  รอง

ศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัย

ครรชิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ชลิต ชัยครรชิต 2540 : 15) ได้สำรวจร่องรอยการถลุงเหล็กใน

พื้นที่เนินดินทางทิศใต้ของหมู่บ้านเขาดินใต ้เป็นเนินดินที่เกิดจากการทับถมของตะกรันจากการ

ถลุงแร่เหล็ก

ต่อมาในพ.ศ. 2548  โครงการวิจัยเรื่องการค้นหาและพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ

ถนนโบราณสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งมี พอ.ผศ.ดร.สุรัตน ์เลิศล้ำ และ ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศน

วงศ ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) ได้สำรวจเพิ่มเติมที่แหล่งถลุงเหล็กสมัยโบราณที่บ้านเขาดินใต้ รวมทั้งที่แหล่งถลุง

เหล็กและแหล่งเตาผลิตภาชนะดินเผาสมัยโบราณที่พบกระจายอยู่ในเขตอำเภอบ้านกรวด      

การสำรวจทางโบราณคดีในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย ์ ของโครงการ วิจัยฯ นี ้ ค้นพบ

และระบุตำแหน่งแหล่งโลหกรรมได้ 67 แหล่ง กระจายอยู่ในเขตหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้ (สุรัตน ์เลิศล้ำ 

และคณะ : 2550 - 2551 : 22)

บ้านกรวด จำนวน 12 แหล่ง 

บ้านเขาดินใต้ จำนวน 11 แหล่ง 

บ้านหนองเอียน จำนวน 1 แหล่ง 

บ้านหนองจิก จำนวน 10 แหล่ง 

บ้านโคกยาง จำนวน 6 แหล่ง 

บ้านสายโทสองใต้ จำนวน 2 แหล่ง 

บ้านสายโทสิบเหนือ จำนวน 6 แหล่ง 

บ้านสายโทแปดใต้ จำนวน 19 แหล่ง 

ในพ.ศ.2550 โครงการวิจัยเรื่องการค้นหาและพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ของถนน 

โบราณสมัยพระเจ้าชัยวรมันที ่ 7 ระยะท่ีสอง จึงได้เริ่มดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งถลุง 

เหล็กสมัยโบราณบ้านเขาดินใต ้ และอีกครั้งใน  พ.ศ. 2551 โดยมีนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชา

โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ปฏิบัติงาน
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ที่ตั้งของแหล่งโบราณคดี

% แหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต้ ตั้งอยู่ในเขตที่ดินของนางจีม เห่ือประโคน หมู ่ 9 บ้าน

เขาดินใต้ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากลำห้วยตาเส็กทางทิศตะวัน

ออกประมาณ  60-70 เมตร

 ทิศเหนือ% % พื้นที่อยู่อาศัยของราษฎร 

% ทิศใต้% % พื้นที่อยู่อาศัยของราษฎร

% ทิศตะวันออก% พื้นที่อยู่อาศัยของราษฎร

% ทิศตะวันตก%% พ้ืนที่เกษตรกรรม

รุ้ง        % 14 องศา 26 ลิปดา 271 ฟิลิปดาเหนือ

แวง9 103 องศา 04 ลิปดา 818 ฟิลิปดาตะวันออก 

พิกัด    % PTA 0293059,UTM1597013 (กรมแผนท่ีทหาร : แผนท่ีลำดับชุด L 7018 ระวางที่ 

5637 IV พิมพ์ครั้งที่2 - RTSD)

ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 196 เมตร 

สภาพทั่วไปของแหล่งโบราณคดี

% มีลักษณะเป็นเนินดินสูงประมาณ 7 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  50 

เมตร โดยลาดเอียงไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ส่วนทางด้านทิศใต้มีลักษณะลาดชัน

มากกว่า สภาพทั่วไปมีต้นไม้ปกคลุมไม่หนาแน่นมากนัก บนเนินเป็นที่ตั้งของศาลตา-ยาย ซ่ึง

เจ้าของพื้นที่ได้ทำการสร้างไว้เป็นที่เคารพสักการะ บนผิวดินพบขี้แร่หลายขนาดกระจายไปทั่ว

พื้นที ่โดยมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คือ ห้วยตาเส็ก และห้วยตาเขียว ซึ่งไหลรวมกันเป็นห้วยเสว ใน

เขต อ.บ้านกรวด ก่อนที่จะไหลไปรวมกับลำชี ในเขตพื้นที่บ้านละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
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ภาพที่ 16  แสดงตำแหน่งของแหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต้
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ภาพที่  17  สภาพเนินดินที่ตั้งหลุมขุดค้นทางด้านทิศใต้

ภาพที่  18  (ขวา) สภาพของเนินดินด้านทิศตะวันตก
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ภาพที่ 19 ศาล ตา – ยาย

                 

ภาพที่ 20 แสดงระดับสูงต่ำของแหล่งโบราณคดี

ที่มา : อ.วรวุฒิ  โลหะวิจารณ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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การขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต้ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

% การดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดี บ้านเขาดินใต้ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ดำเนินการแยกเป็น  2 ช่วง คือในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และระหว่างวันที ่ 22 

กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2551 รวมเวลาดำเนินการ 2 เดือน โดยได้ทำการขุดค้นพื้นที่จำนวน  2 

หลุมขุดค้น มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

การวางผังหลุมขุดค้น

� หลุมขุดค้นที่ 1
9 เป็นหลุมขุดค้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร วางตัวตามแนวทิศ

เหนือ-ใต ้ ในการขุดค้นชั้นหลักฐานทางโบราณคดีได้ดำเนินการโดยแบ่งพื้นที่หลุมขุดค้นออกเป็น         

4 ส่วนเท่าๆกัน  แต่ละส่วนมีขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร เรียกชื่อแต่ละส่วนตามแนวทิศ

คือ NEQ (Northeast Quadrant), SEQ (Southeast Quadrant), NWQ (Northwest Quadrant) 

และ SWQ (Southwest Quadrant) และในการขุดค้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ ์ – 22 มีนาคม 

2551 ได้ทำการขุดขยายเพิ่มเติมในพื้นที ่NWQ (Northwest Quadrant) ไปทางทิศเหนือ และทาง

ทิศตะวันตก (แผนผังที่ 1)

9 หลุมขุดค้นที่ 2�
� เป็นหลุมขุดค้นขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 6 เมตร วางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ การขุด

ค้นชั้นหลักฐานทางโบราณคดีในหลุมขุดค้นนี้ ได้ดำเนินการโดยแบ่งพื้นที่หลุมขุดค้นออกเป็น  3 

ส่วนเท่าๆ กัน  แต่ละส่วนมีขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 2.00 เมตร โดยเรียกพื้นที่ที่แบ่งออกเป็น

พื้นที่ A พื้นที่ B และ พื้นที่ C เรียงลงมาตามลำดับ จากเหนือไปใต้  
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แผนผังที่  2  แสดงตำแหน่งหลุมขุดค้นที่ 1 และ 2

% ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เสาของศาลเจ้าบนเนินเป็นระนาบอ้างอิงสมมุต ิ (Datum Plain) ที่ 

0.00 cm.dt. โดยระนาบอ้างอิงสมมุตินี้ อยู่สูงจากระดับผิวดินที่บริเวณดังกล่าว 5.8 เซนติเมตร
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ภาพที่ 21  แสดงจุดอ้างอิงหลัก

% วิธีการขุดค้นประกอบด้วยการขุดลอกชั้นทับถมทางโบราณคดีออกทีละชั้นตามระดับ

ชั้นสมมติ โดยกำหนดล่วงหน้าให้แต่ละชั้นทับถมทางโบราณคดีสมมุติ มีความลึกชั้นละ 10 

เซนติเมตร และกำหนดชื่อเรียกแต่ละชั้นสมมติเป็นหมายเลขเรียงลำดับจากชั้นทับถมทาง

โบราณคดีสมมติบนสุด ไปจนถึงชั้นล่างสุดที่ไม่ปรากฏโบราณศิลปวัตถุใดๆ หรือเป็นชั้นที่ไม่

ปรากฏร่องรอยของกิจกรรมมนุษย์ (Sterile Layer) 

% ในหลุมขุดค้นที่ 1 ได้ทำการขุดค้นทั้งสิ้น  33 ระดับ คือ ระดับชั้นสมมติที่ 1(ระดับผิว

ดิน- 80 cm.dt.) ถึงระดับสมมติที่ 33 (390- 400 cm.dt.) สำหรับหลุมขุดค้นที่ 2 น้ัน ทำการขุดค้น

ทั้งสิ้น 51 ระดับ โดยกำหนดให้ชื่อเป็นระดับสมมติที ่ 1 (ระดับผิวดิน – ความลึก 220 cm.dt) ถึง

ระดับสมมติที่ 51(710-720 cm.dt.)

ผลการขุดค้นทางโบราณคดี

% การขุดค้นในปีพ.ศ. 2550 พบซากเตาถลุงทั้งหมด 4 เตา กำหนดชื่อเป็นเตาหมายเลข 

1 - 4 และในพ.ศ. 2551 พบเพิ่มอีกจำนวน 6 เตา กำหนดชื่อเป็นเตาหมายเลข 5 - 10 รวมหลัก

ฐานประเภทเตาถลุงที่พบในหลุมขุดค้นที่ 1 ท้ังหมด 10 เตา นอกจากน้ีพบส่วนประกอบอื่นๆของ

เตาถลุง ได้แก่ ก้อนดินเผาไฟ, ช้ินส่วนของท่อดินเผาหุ้มปลายท่อจากที่สูบลม, ชิ้นส่วนท่อสูบลม, 

ก้อนดินเผาสำหรับอุดช่องดักตะกรันที่ผนังเตาถลุงแร ่ และตะกรัน  ทั้งนี้ในรายละเอียดของหลัก

ฐานทางโบราณคดีทั้งหมดได้อธิบายไว้ในบทต่อไป
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แผนผังที่ 3 แสดงการกระจายตัวของเตาถลุงเหล็กในหลุมขุดค้นที่ 1
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แผนผังที่ 4 แสดงการกระจายตัวของเตาถลุงเหล็กในหลุมขุดค้นที่ 1

% จากแผนผังข้างต้น  แสดงให้เห็นว่าเตาถลุงที่พบกระจายตัวในบริเวณแนวกลางหลุม 

และอยู่ในลักษณะซ้อนทับกัน  หากพิจารณาจากระดับความลึกที่พบเตาสรุปได้ว่าเตาหมายเลข 7 

พบในระดับลึกที่สุด และเตาหมายเลข 1 และ 2 พบในระดับบนสุด 
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ภาพที่ 22 ภาพถ่ายแสดงเตาหมายเลข 4, 5, 8, 9 และ 10

ภาพลายเส้นที่ 1 แสดงเตาที่พบในบริเวณหลุมขุดค้นที่ 1 NWQ ส่วนขยาย
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ภาพลายเส้นที่ 2 แสดงเตาถลุงภายในหลุมขุดค้น TP 1  NWQ ส่วนขยาย พร้อมระดับสมมติ 

ภาพที่  23  ภาพถ่ายแสดงเตาหมายเลข 6 และ 7 ในบริเวณกริด SWQ(หมายเลข 6) 

%      และ SEQ (หมายเลข 7)
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ภาพลายเส้นที่ 3 แสดงเตาหมายเลข 6 และ 7 บริเวณกริด SWQ และ SEQ ของ TP1

ชั้นทับถมทางโบราณคดี(Archaeological Deposits) ในหลุมขุดค้นที่ 1

% สรุปจากการศึกษาชั้นดินในภาคสนามผนังทิศตะวันตก ความหนาของชั้นดินที่วัดได้

เป็นค่ามากที่สุด (Maximum) บางช้ันดินไม่สามารถวัดความหนาได้เนื่องจากการขุดค้นยังขุดไม่ถึง

ชั้น sterile ยังไม่มีการศึกษาอนุภาคของดินและปริมาณอินทรียวัตถุในดิน

9 ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 1 (Top Soil) องค์ประกอบส่วนที่เป็นดินของชั้นนี้

เป็นดินเนื้อละเอียด ร่วนซุย ขอบเขตของชั้นชัดเจน มีลักษณะราบเรียบ หนาประมาณ  42 

เซนติเมตร เนื้อดินขณะแห้งมีสีเทาเข้ม (very dark gray) ค่าสีของดินคือ 10YR3/1 ขณะเปียกมีสี

ดำ(black) ค่าสีของดินคือ 10YR3/1 ดินเป็นกรดจัด ค่า pH 5.5 พบเศษตะกรันจากการถลุงแร่

เหล็กแทรกกระจายทั่วทั้งชั้น และมีชิ้นส่วนผนังเตาถลุงแร่เหล็กกระจายอยู่โดยทั่วไป มีรากแก้ว

ขนาดใหญ่ของต้นไม้ปะปนในบางบริเวณ  สันนิษฐานว่าเป็นชั้นผิวดินปัจจุบันที่มีการรบกวนจาก

การอยู่อาศัยและถากถางพื้นที่    
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% ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 2 ชั้นดินเนื้อค่อนข้างหยาบ ร่วน  ขอบเขตของช้ันดิน

เรียบชัดเจน   หนาประมาณ  59 เซนติเมตร เนื้อดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลเข้ม (dark brown) ค่าสีของ

ดินคือ 10YR3/2  ขณะเปียกมีสีดำ(black) ค่าส ี10YR2/1 พบเศษตะกรันจากการถลุงแร่เหล็ก ช้ิน

ส่วนของท่อดินเผาสำหรับหุ้มปลายท่อจากที่สูบลม และชิ้นส่วนก้อนดินเผาสำหรับอุดช่องดัก

ตะกรันที่ผนังเตาถลุงแร่เหล็ก กระจายทั่วทั้งชั้นทับถมทางโบราณคดี มีรากแก้วและรากฝอยของ

ต้นไม้ปะปนในชั้นทับถมทางโบราณคดี 

% ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 3 ชั้นดินเนื้อละเอียด  ขอบเขตของช้ันดินเรียบชัดเจน 

หนาประมาณ 15 เซนติเมตร เนื้อดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลเข้มปนเหลือง(dark yellowish brown) 

ค่าสี 10YR4/4 ขณะเปียกมีสีน้ำตาลเข้มปนเหลือง(dark yellowish brown) ค่าส ี 10YR3/4 พบ

เศษตะกรันจากการถลุงแร่เหล็ก เศษผนังเตาถลุงแร่เหล็ก ชิ้นส่วนของท่อดินเผาสำหรับหุ้มปลาย

ท่อจากที่สูบลม  ชิ้นส่วนก้อนดินเผาสำหรับอุดช่องดักตะกรันที่ผนังเตาถลุงแร่เหล็ก กระจายทั่วทั้ง

ชั้นทับถมทางโบราณคด ีสันนิษฐานว่าเป็นลานรอบเตาถลุงแร่เหล็กหมายเลข 1 และ 2 ซึ่งอาจจะ

มีการทิ้งของเหลือทิ้งจากกระบวนการถลุงแร่เหล็กลงบนชั้นนี้ด้วย 

% ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 4 เป็นชั้นที่วัตถุต่างๆปะปนกันในลักษณะร่วน 

ขอบเขตของชั้นไม่ชัดเจน ลักษณะราบเรียบ หนาประมาณ  15 เซนติเมตร เนื้อดินขณะแห้งมีสี

น้ำตาลเขมมากปนเทา(very dark grayish brown) ค่าสีดิน  10YR3/2 ขณะเปียกมีสีน้ำตาลเข้ม

มาก(very dark brown) ค่าสีดิน 10YR2/2 ดินเป็นกรดจัด ค่า pH 5.0  พบเศษตะกรันจากการถลุง

แร่เหล็ก และเศษผนังเตาถลุงแร่เหล็กกระจายอยู่โดยทั่วไป สันนิษฐานว่าเป็นบริเวณที่ทำงานที่ถูก

ปรับพื้นที่ก่อนก่อเตาถลุงแร่เหล็กหมายเลข 1 และ 2    

% ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 5 ชั้นดินเนื้อค่อนข้างหยาบ ขอบเขตของชั้นดินเรียบ

ชัดเจน  หนาประมาณ  62 เซนติเมตร เนื้อดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลเหลือง (10YR5/4 yellowish 

brown) ขณะเปียกมีสีน้ำตาลเหลืองดำ (10YR4/4 dark yellowish brown) พบเศษตะกรัน

กระจายทั่วทั้งชั้นดิน  และเศษผนังเตาถลุงโลหะกระจายอยู่โดยทั่วไป ค่า pH 5.0 เป็นกรดรุนแรง มี

รากฝอยของต้นไม้ปะปนบางบริเวณ  สันนิษฐานว่าเป็นชั้นตะกรันถมปรับพื้นที่ก่อนกระบวนการ

ถลุงโลหะเตาหมายเลข 1 และ 2            

% ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 6 ชั้นดินเนื้อละเอียดมาก ขอบเขตของชั้นดินเรียบ

ชัดเจน หนาประมาณ  8  เซนติเมตร เนื้อดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลอ่อน (10YR7/4 very pale brown) 

ขณะเปียกมีสีน้ำตาลเหลือง (10YR6/6 brownish yellow) ค่า pH 5.5 เป็นกรดรุนแรง สันนิษฐาน

ว่าเป็นลานดินร่วมกับเตาหมายเลข 4     
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% ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 7 ชั้นดินเนื้อค่อนข้างหยาบ ขอบเขตของชั้นดินเรียบ

ชัดเจน หนาประมาณ  28  เซนติเมตร เนื้อดินขณะแห้งมีสีเทาดำ (10YR3/1 very dark gray) ขณะ

เปียกมีสีดำ (10YR2/1 black) พบเศษตะกรันกระจายทั่วทั้งชั้นดิน และชิ้นส่วนของท่อดินเผา

สำหรับหุ้มปลายท่อจากที่สูบลมของเตาถลุงโลหะกระจายโดยทั่วไป ค่า pH 5.5 เป็นกรดรุนแรง 

สันนิษฐานว่าเป็นชั้นตะกรันถมปรับพื้นที่ก่อนกระบวนการถลุงโลหะเตาหมายเลข 4    

% ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 8 ชั้นดินเนื้อละเอียดมาก ขอบเขตของชั้นดินเรียบ

ชัดเจน หนาประมาณ  8 เซนติเมตร เนื้อดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลเหลือง (10YR6/6 brownish 

yellow) ขณะเปียกมีสีน้ำตาลเหลืองดำ (10YR4/6 dark yellowish brown) ค่า pH 5.5 เป็นกรด

รุนแรง เป็นลานดินที่อาจจะร่วมกับเตาซึ่งยังไม่พบหลักฐาน    

% ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 9 ชั้นดินเนื้อหยาบมาก ขอบเขตของชั้นดินเรียบ

ชัดเจน หนาประมาณ  24 เซนติเมตร เนื้อดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลเทาดำ (10YR4/2 dark grayish 

brown) ขณะเปียกมีสีน้ำตาลดำ (10YR3/3 dark brown) พบตะกรันกระจายทั่วทั้งชั้นดิน ค่า pH 

5.5 เป็นกรดรุนแรง สันนิษฐานว่าเป็นชั้นตะกรันถมปรับพื้นที่ก่อนกระบวนการถลุงโลหะ  

% ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 10 ชั้นดินเนื้อละเอียดมาก ขอบเขตของชั้นดินเรียบ

ไม่ชัดเจน  หนาประมาณ  4 เซนติเมตร เนื้อดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลอ่อน (10YR7/4 very pale 

brown) ขณะเปียกมีสีน้ำตาลเหลือง (10YR6/8  brownish yellow) ค่า pH 5.5 เป็นกรดรุนแรง 

เป็นลานดินที่อาจจะร่วมกับเตาซึ่งยังไม่พบหลักฐาน

% ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 11 ชั้นดินเนื้อละเอียด ขอบเขตของชั้นดินเรียบไม่

ชัดเจน หนาประมาณ 6 เซนติเมตร เนื้อดินขณะแห้งมีสีเทา (10YR6/1 gray) ขณะเปียกมีสีน้ำตาล

เทา (10YR5/2 grayish brown) ค่า pH 8.0 เป็นด่างอ่อน เป็นลานดินที่อาจจะร่วมกับเตาซึ่งยังไม่

พบหลักฐาน  

% ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 12 ชั้นดินเนื้อค่อนข้างหยาบ ขอบเขตของชั้นดิน

เรียบชัดเจน  เนื้อดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลเหลือง (10YR6/6 brownish yellow) ขณะเปียกมีสี

น้ำตาลเหลืองดำ (10YR4/6 dark yellowish brown) พบเศษตะกรันกระจายทั่วทั้งชั้นดิน ค่า pH 

5.5 เป็นกรดรุนแรง สันนิษฐานว่าเป็นชั้นตะกรันถมปรับพื้นที่ก่อนกระบวนการถลุงโลหะ

  % ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 13 ชั้นดินเนื้อละเอียด  ขอบเขตของช้ันดินเรียบ

ชัดเจน หนาประมาณ  4 เซนติเมตร เนื้อดินขณะแห้งมีสีน้ำตาล (10YR5/4 yellowish brown)  

ขณะเปียกมีสีน้ำตาลดำ (10YR3/4 dark yellowish brown)  ค่า pH 5.5 เป็นกรดรุนแรง 

สันนิษฐานว่าเป็นลานดินที่อาจจะร่วมกับเตาถลุงเหล็กซึ่งยังไม่พบหลักฐาน  
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% ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 14 ชั้นดินเนื้อหยาบ ขอบเขตของชั้นดินเป็นคลื่นไม่

ชัดเจน  เน้ือดินขณะแห้งมีสีเทา (10YR6/1 gray)  ขณะเปียกมีสีน้ำตาลดำ (10YR2/2 very dark 

brown)  พบเศษตะกรัน  และเศษถ่านไม้เป็นจำนวนมาก  ค่า pH 5.5 เป็นกรดรุนแรง  สันนิษฐาน

ว่าเป็นชั้นตะกรันสิ่งเหลือทิ้งจากการถลุงเหล็ก  และอาจถมปรับพื้นที่ก่อนการถลุงเหล็ก  

9 ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 15 ชั้นดินเนื้อค่อนข้างละเอียดจับตัวอ่อน  ขอบเขต

ของชั้นดินเรียบไม่ชัดเจน  หนาประมาณ 4 – 6 เซนติเมตร  เนื้อดินขณะแห้งมีสีเหลือง (10YR7/6 

yellow) ขณะเปียกมีสีน้ำตาลเหลือง (10YR5/8  yellowish brown) พบขี้เถ้าจากการเผาไฟ

กระจายทั่วทั้งชั้นดิน   ค่า pH 5.5 เป็นกรดรุนแรง  สันนิษฐานว่าเป็นชั้นตะกรันสิ่งเหลือทิ้งจากการ

ถลุงเหล็ก  และอาจถมปรับพื้นที่ก่อนการถลุงเหล็ก

9 ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 16 ชั้นดินเนื้อหยาบ ขอบเขตของชั้นดินเป็นคลื่นไม่

ชัดเจน  หนาประมาณ 4 เซนติเมตร  เนื้อดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลดำ (10YR3/4 dark yellowish 

brown) ขณะเปียกมีสีน้ำตาลเทา-ดำ (10YR3/2 very dark grayish brown)  พบเศษตะกรัน

ขนาดเล็กกระจายตัวทั่วชั้นดิน   ค่า pH 4.5 เป็นกรดรุนแรง  สันนิษฐานว่าเป็นชั้นดินเดียวกันกับชั้น

ดินทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 3 หลุมขุดค้นที่ 2 ชั้นตะกรันของเสียจากกระบวนการถลุงเหล็กที่

เลื่อนไหลจากบริเวณกลางเนิน  และอาจปรับพื้นที่ก่อนการถลุงเหล็ก 

9 ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 17 ชั้นดินเนือ้หยาบ ขอบเขตของชั้นดินไม่ราบเรียบ

ไม่ชัดเจน   เนื้อดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลเหลือง (10YR6/6 brownish yellow)  ขณะเปียกมีสีน้ำตาล

เหลืองดำ (10YR4/6 dark yellowish brown)  พบเศษตะกรันกระจายทั่วชั้นดิน   ค่า pH 5.5 เป็นก

รดรุนแรง สันนิษฐานว่าเป็นชั้นตะกรันสิ่งเหลือทิ้งจากการถลุงเหล็ก  และอาจถมปรับพื้นที่ก่อน

การถลุงเหล็ก

9 ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 18 ชั้นดินเนื้อละเอียดมาก ขอบเขตของชั้นดินไม่ราบ

เรียบค่อนข้างชัดเจน  หนาประมาณ 10 เซนติเมตร  เน้ือดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลเทา-ดำ (10YR3/2 

very dark grayish brown)   ขณะเปียกมีสีน้ำตาลดำ (10YR2/2 very dark brown)  พบเศษ

ตะกรัน   ค่า pH 5.5 เป็นกรดรุนแรง  สันนิษฐานว่าเป็นลานดินที่อาจจะร่วมกับเตาถลุงเหล็กซึ่งยัง

ไม่พบหลักฐาน

9 ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 19 ชั้นดินเนื้อหยาบ  ขอบเขตของชั้นดินไม่ราบเรียบ

ไม่ชัดเจน   เน้ือดินขณะแห้งมีสีเทา-ดำ (10YR3/1 very dark gray)  ขณะเปียกมีสีดำ (10YR2/1 

black)  พบเศษตะกรันกระจายตัวทั่วชั้นดิน  ค่า pH 5.5 กรดรุนแรง  สันนิษฐานว่าเป็นชั้นตะกรัน

สิ่งเหลือทิ้งจากการถลุงเหล็ก  และอาจถมปรับพื้นที่ก่อนกระบวนการถลุงเหล็ก
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9 ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 20 ชั้นดินเนื้อละเอียด  ขอบเขตของชันดินเป็นคลื่น

ค่อนข้างชัดเจน   หนาประมาณ  4 เซนติเมตร  เนื้อดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลอ่อน (10YR7/4 very 

pale brown)  ขณะเปียกมีสีน้ำตาลเหลือง (10YR5/8 yellowish brown)  ค่า pH 5.5 กรดรุนแรง 

สันนิษฐานว่าเป็นลานดินที่อาจจะร่วมกับเตาถลุงเหล็กซึ่งยังไม่พบหลักฐาน

9 ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 21 ชั้นดินเนื้อหยาบมาก ขอบเขตของชั้นดินไม่ราบ

เรียบไม่ชัดเจน เนื้อดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลเทา-ดำ (10YR4/2 dark grayish brown) ขณะเปียกมีสี

น้ำตาลเทา-ดำ (10YR3/2 very dark grayish brown) พบเศษตะกรันกระจายตัวทั่วชั้นดิน  ค่า pH 

6.5 กรดอ่อน  สันนิษฐานว่าเป็นชั้นตะกรันสิ่งเหลือทิ้งจากการถลุงเหล็ก

9 ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 22 ชั้นดินเนื้อละเอียดมาก ขอบเขตของชั้นดินเรียบ

ชัดเจนมาก หนาประมาณ 16 เซนติเมตร เนื้อดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลอ่อน  (10YR6/3 pale brown)  

ขณะเปียกมีสีน้ำตาล (10YR4/3 brown)  พบเศษตะกรันน้อยมาก  ค่า pH 6.5 กรดอ่อน  เป็นลาน

ดินร่วมกับเตาหมายเลข 6 

9 ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 23 ชั้นดินเนื้อค่อนข้างละเอียด ขอบเขตของชั้นดิน

เรียบไม่ชัดเจน  เน้ือดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลอ่อน  (10YR6/4 light yellowish brown)  ขณะเปียกมี

สีน้ำตาลเหลือง (10YR5/6 yellowish brown) พบเศษตะกรัน และขี้เถ้าปะปนทั่วชั้นดิน  ค่า pH 

6.0 กรดอ่อน สันนิษฐานว่าชั้นตะกรันสิ่งเหลือทิ้งจากการถลุงเหล็ก และอาจถมปรับพื้นที่ก่อน

กระบวนการถลุงเหล็กเตาหมายเลข 6    

9 ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 24 ชั้นดินเนื้อหยาบ ขอบเขตของชั้นดินไม่ราบเรียบ

ชัดเจนปานกลาง หนาประมาณ 4 เซนติเมตร เนื้อดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลเทา - ดำ (10YR4/2 dark 

grayish brown) ขณะเปียกมีสีน้ำตาลเทา - ดำ (10YR3/2 very dark grayish brown) พบเศษ

ตะกรันปะปนปริมาณน้อย ค่า pH 6.0 กรดอ่อน เป็นลานดินร่วมกับซากเตาหมายเลข 7 

%
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ภาพที่ 24 ผนังดินด้านทิศใต้

ภาพที่ 25 ผนังดินด้านทิศใต้
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ภาพที่ 26 ผนังดินด้านทิศใต้

ภาพที่ 27 ผนังดินด้านทิศตะวันตก
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ภาพที่  28  ผนังดินด้านทิศตะวันตก

ภาพที่ 29 ผนังดินด้านทิศเหนือ
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ภาพที่ 30 ผนังดินด้านทิศเหนือ ส่วนขยายเพิ่มเติม

ภาพที่ 31 ผนังดินด้านทิศตะวันออก
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ภาพที่ 32 ผนังดินด้านทิศตะวันออก
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ชั้นทับถมทางโบราณคดีในหลุมขุดค้นที่ 2

9 ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 1 (Topsoil) เป็นชั้นที่ประกอบด้วยดินเนื้อละเอียด 

ร่วนซุย ขอบเขตของชั้นเป็นแนวตรงเกือบระนาบและชัดเจน หนาประมาณ  25 เซนติเมตร ส่วนที่

เป็นดินนั้นขณะแห้งมีสีน้ำตาลเข้มปนเหลือง (dark yellowish brown) ค่าของสี 10YR3/6 ขณะ

เปียกมีสีน้ำตาลเข้ม (dark brown) ค่าของสี 10YR 3/3 พบเศษตะกรันจากการถลุงเหล็กแทรก

กระจายทั่วทั้งชั้น ดินเป็นกรดอ่อน ค่า pH 6.0 มีรากแก้วและรากฝอยของต้นไม้ปะปนในชั้นดิน

บางบริเวณ เป็นชั้นผิวดินสมัยปัจจุบัน  ที่มีการรบกวนจากกิจกรรมต่างๆของคนสมัยปัจจุบัน เช่น

กิจกรรมการอยู่อาศัยและถากถางพื้นที่ 

% ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 2 เป็นชั้นที่ประกอบด้วยดินเนื้อละเอียดปนเม็ดศิลา

แลงสีแดง (red) ค่าของส ี 2.5YR4/8 ขนาดเฉลี่ยประมาณ 12 มิลลิเมตร ขอบเขตของชั้นทับถม

ชัดเจน มีลักษณะไม่ราบเรียบเสมอกัน(Broken) หนาประมาณ 60 เซนติเมตร บางบริเวณเป็นชั้น

แทรกหนาประมาณ 10 เซนติเมตร องค์ประกอบส่วนที่เป็นดินนั้น  ขณะแห้งมีสีน้ำตาลเข้มปน

เหลือง(dark yellowish brown) ค่าสีของดิน  10YR3/6 ขณะเปียกมีสีน้ำตาลเข้มปนเหลือง (dark 

yellowish brown) ค่าสีของดิน  10YR3/6 พบเศษตะกรันจากการถลุงเหล็กแทรกกระจายทั่วทั้งชั้น 

ดินในชั้นนี้มีความเป็นกรดอ่อน ค่า pH 6.5

% ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่ประกอบด้วยดินเนื้อหยาบปนกรวดเม็ด

เหลี่ยม ขนาดโดยเฉลี่ย 3-5 มิลลิเมตร ขอบเขตของชั้นทับถมไม่ชัดเจน มีลักษณะไม่ราบเรียบ

(Irregular) องค์ประกอบส่วนที่เป็นดินนั้น  ขณะแห้งมีสีน้ำตาลเข้มปนเหลือง (dark yellowish 

brown) ค่าสีของดิน 10YR3/6 ขณะเปียกมีสีน้ำตาลเข้ม (dark brown) ค่าสีของดิน  10YR3/3  พบ

เศษตะกรันปริมาณน้อย เนื้อดินเป็นกรดอ่อน  ค่า pH 6.5 สันนิษฐานว่าเป็นชั้นตะกรันจาก

กระบวนการถลุงโลหะที่เคลื่อนไหลลงมาจากบริเวณกลางเนิน     

% ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 4 เป็นชั้นที่ประกอบด้วยดินเนื้อหยาบมาก ลักษณะ

ค่อนข้างร่วน  ขอบเขตของชั้นไม่ชัดเจน มีลักษณะค่อนข้างเรียบตรง องค์ประกอบส่วนที่เป็นดิน

ขณะแห้งมีสีน้ำตาลปนเหลือง (yellowish brown) ค่าสีของดิน 10YR5/6 ขณะเปียกมีสีน้ำตาลเข้ม

ปนเหลือง (dark yellowish brown) ค่าสีของดิน 10YR3/6 ดินมีความเป็นกรดมาก ค่า pH 5.5 พบ

เศษตะกรันจากการถลุงเหล็กกระจายทั่วทั้งชั้นดิน  ชิ้นส่วนของท่อดินเผาสำหรับหุ้มปลายท่อจากที่

สูบลมของเตาถลุงแร่เหล็กพบไม่มาก มีรากแก้วและรากฝอยของต้นไม้ปะปนในชั้นดินบางบริเวณ 

สันนิษฐานว่าเป็นชั้นตะกรันจากกระบวนการถลุงโลหะที่เคลื่อนไหลลงมาจากบริเวณกลางเนิน

% ชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 5 เป็นชั้นที่ประกอบด้วยตะกรันจากการถลุงเหล็กจับ

ตัวเป็นก้อนแข็ง ขนาดใหญ่มาก และพบชิ้นส่วนของท่อดินเผาสำหรับหุ้มปลายท่อจากที่สูบลมของ
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เตาถลุงโลหะปะปนอยู่บ้าง ชั้นนี้หนาประมาณ 40 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าเป็นชั้นตะกรันและวัถุ

เหลือทิ้งจากกระบวนการถลุงโลหะที่เคลื่อนไหลลงมาจากบริเวณกลางเนิน

 ชั้นดินทับถมจากการเจาะดิน นอกจากการขุดค้นอย่างมีระบบแล้วยังมีการขุดเจาะ

ของหัวเจาะดิน (Orger) ตามชั้นดินลึกลงไปจากพื้นผิวที่ไม่ขุดค้น (Un-excavation area) 

ประมาณ 200 เซนติเมตร จึงทำให้ทราบถึงลักษณะของชั้นดินในระดับสมมติที่ 32 - 51 (520-720 

cm.dt.)  โดยสามารถจัดแบ่งชั้นดินได้เป็น 2 ชั้น  ได้แก่

% ชั้นดินทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 4  ระดับสมมติที ่32 – 41 (520 – 620 cm.dt) เป็น

ชั้นดินร่วนปนทรายเนื้อหยาบมากจับตัวอ่อน  เนื้อดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลปนเหลือง (10YR 5/6 

yellowish brown) ขณะเปียกมีสีน้ำตาลดำปนเหลือง (10YR 3/6 dark yellowish brown) ค่า 

pH6.5 เป็นกรดอ่อน   พบเศษตะกรันปริมาณน้อยมาก  โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 

– 4 เซนติเมตร  

% ชั้นดินธรรมชาต ิ ระดับสมมติ 42 – 51 (620 – 720 cm.dt.)  เป็นชั้นดินทรายแป้งเนื้อ

ละเอียดจับตัวอ่อน  เนื้อดินขณะแห้งมีสีน้ำตาลเหลือง (10YR 6/8  brownish yellow) ขณะเปียกมี

สีน้ำตาลปนเหลือง (10YR 5/8 yellowish brown) ค่า pH 6.5 เป็นกรดอ่อน ที่ระดับสมมติ 44 – 

45 (640 – 660 cm.dt.)พบรากไม้เพียง 1 ชิ้น   และที่ระดับสมมติ 46 – 47 (660 – 680 cm.dt.)  

พบเศษตะกรันจำนวนทั้งสิ้น  2 ชิ้น โดยมีลักษณะเนื้อภายในเป็นรูพรุนและมีน้ำหนักเบา  จากหลัก

ฐานที่พบจึงสันนิษฐานว่าเป็นชั้นดินธรรมชาติ  ที่น่าจะเป็นชั้นดินธรรมชาติ (Sterile Layer)    

ภาพที่ 33 ผนังดินทิศตะวันตก Section A
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ภาพที่  34 ผนังดินทิศตะวันตก Section B

ภาพที่  35 ผนังดินทิศตะวันตก Section C
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ภาพที่ 36 ผนังดินทิศตะวันออก Section A

ภาพที่ 37 ผนังดินทิศตะวันออก Section B
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ภาพที่ 38  ผนังดินทิศตะวันออก Section C

ภาพที่ 39 ผนังดินด้านทิศเหนือ
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% การศึกษาชั้นทับถมทางโบราณคดีภายในหลุมขุดค้นที ่ 1 พบว่าเป็นชั้นสลับระหว่าง

ชั้นตะกรันที่เกิดจากการถลุงเหล็ก และชั้นดินบางๆรวมทั้งหมด 25 ชั้น ชั้นดังกล่าวนี้เกิดจาก

กิจกรรมการถลุงโลหะที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ ซึ่งสันนิษฐานว่ากิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างน้อยไม่

ต่ำกว่า 8 ชั้น โดยพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏบนชั้นดิน และเตาถลุงจำนวน 10 เตาที่อนุมาน

ได้ว่า การถลุงเริ่มต้นจากการสร้างเตาบนพื้นดิน  เมื่อทำการถลุงเสร็จจะมีสิ่งที่เหลือทิ้งที่เกิดจาก

การถลุง เช่น  ตะกรันจำนวนมาก เศษผนังเตา เศษท่อลม เป็นต้น โดยส่วนหนึ่งถูกนำไปทิ้งบริเวณ

ทิศใต้ของหลุมขุดค้น ซึ่งคือหลุมขุดค้นที่ 2

% สันนิษฐานว่า เม่ือทำการถลุงเสร็จในคราวหนึ่ง ช่างจึงได้ทำการเกลี่ยปรับสิ่งเหลือทิ้ง

จากการถลุงให้เป็นพื้นเรียบเหมาะแก่การก่อเตาถลุงในครั้งต่อไป จากน้ันจึงได้นำดินเหนียวมาถม

และฉาบพื้นที่ดังที่พบชั้นดินเหนียวบางๆจำนวนหลายชั้น  ทำให้สามารถจัดลำดับเตาถลุงเหล็กตา

มกฏของการทับถมเป็นลำดับชั้น (Law of Superposition) ตามแผนภูมิต่อไปนี้

แผนภูมิที่ 1  แสดงลำดับของเตาตามระดับความลึกที่พบจากการขุดค้น 
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แผนผังที่ 11 แสดงลำดับการทับซ้อนของเตาถลุงเหล็กในหลุมขุดค้นที่ 1 ตามระดับชั้นสมมติ

%
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แผนภูมิที่ 2 แสดงลำดับเตาถลุงเหล็กตามลำดับชั้นหลักฐานทางโบราณคดีในหลุมขุดค้นที่ 1 และ

%       ค่าอายุ
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9 ค่าอายุที่ได้จากการวิเคราะห์จากตัวอย่างถ่านที่ได้จากเตาถลุงเหล็กในระดับ 80-90 

cm.dt. และระหว่างชั้นดินเผาไฟ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชั้นกิจกรรมถลุงเหล็กกับชั้นตะกรันที่เหลือ

จากการถลุงเหล็ก ในระดับความลึก 160-170 cm.dt. แสดงในตาราง ดังนี้

ตารางที่ 3 ค่าอายุ Carbon – 14 ของตัวอย่างถ่านพบในการขุดค้นแหล่งถลุงเหล็กสมัยโบราณ

%    บ้านเขาดินใต้*

ตัวอย่างหมายเลข ตำแหน่งที่พบ อายุ <BP> 

SF#0002 TP.1 NWQ level 1: Surface – 80 cm.dt. 260±210 

SF#0004 TP.1 NEQ Furnace 1 560±280 

SF#0022 TP.1 SWQ Furnace 2 730±270 

SF#0008 TP.1 SWQ level10: 160 -170 cm.dt. 1100±470 

%

% ในเบื้องต้นจึงกําหนดค่าอายุของเตาถลุงอยู่ที่ประมาณ 700-800 ปี มาแล้ว และจาก

การศึกษาชิ้นส่วนภาชนะดินเผาที่พบในหลุมขุดค้นทั้งสอง พบชิ้นส่วนภาชนะดินเผาแบบเคลือบ

และไม่เคลือบ โดยมีลักษณะสีน้ำตาล สีเทา และสีเทาดำ ทั้งที่มีผิวเรียบและแบบที่ลำตัวหักมุม

คล้ายสัน  รวมทั้งชิ้นส่วนปากภาชนะทรงถ้วยหรือชามทรงสูงซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับภาชนะ

ดินเผาของแหล่งเตาบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 - 18  (กรม

ศิลปากร 2532 : 90) 

    

ภาพที่  40 ตัวอย่างชิ้นส่วนภาชนะดินเผาที่พบในหลุมขุดค้นที่ 1
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ภาพที่ 41 ตัวอย่างชิ้นส่วนภาชนะดินเผาที่พบในหลุมขุดค้นที่ 1

ภาพที่  42 กระปุกเคลือบสีน้ำตาลขนาดเล็กแหล่งเตาบ้านกรวด

ที่มา : กรมศิลปากร. แผนที่ทางโบราณคดีจังหวัดบุรีรัมย์ : เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข 

4/2532 (กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด, 2532), 23
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ภาพที่ 43  ชิ้นส่วนปากภาชนะทรงถ้วยหรือทรงชามจากแหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต้

ภาพที่ 44 ภาพลายเส้นรูปแบบภาชนะทรงถ้วยหรือชาม แหล่งเตาบ้านกรวด

ที่มา : กรมศิลปากร. แผนที่ทางโบราณคดีจังหวัดบุรีรัมย์ : เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข 

4/2532 (กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด, 2532), 75.

% นอกจากนี้ ในการศึกษาชั้นทับถมทางโบราณคดีไม่พบชั้นดินทับถมซึ่งแสดงถึงการ

หยุดพักหรือเลิกใช้พื้นที่แทรกระหว่างชั้นตะกรันจากการถลุงเหล็กกับชั้นเตาถลุง แต่พบว่ามี

ลักษณะการเกาะตัวกันกลุ่มตะกรันในแต่ละระดับ โดยพบว่าในบางชั้นตะกรันเกาะตัวกันหนา

แน่น  และในบางชั้นเกาะตัวกันอย่างหลวมๆ ซึ่งอาจแสดงถึงกิจกรรมการถลุงที่เกิดขึ้นหลายครั้ง

อย่างต่อเนื่องจาก
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บทที่ 5

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตเหล็ก และรูปแบบเตาถลุงที่แหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต้

กระบวนการผลิตเหล็กที่แหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต้

% ตามที่กล่าวไว้ในบทที ่ 1 กระบวนการผลิตเหล็กนั้น  ประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก 4 

ขั้นตอน อันได้แก่ 

% 1. การทำเหมือง (Mining)

% 2. การเตรียมแร่ และการแต่งแร่ (Preparing & Roasting)

% 3. การถลุง (Smelting)

% 4. การตีขึ้นรูป (Forging)

% ดังนั้นในการศึกษากิจกรรมในการผลิตเหล็ก จึงมีความจำเป็นต้องหาคำตอบในแต่ละ

ขั้นตอนกระบวนการดังกล่าว เพื่อความเข้าใจถึงเทคโนโลยีในสมัยโบราณ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่

เกิดขึ้นของมนุษย์ในอดีต อันสะท้อนไปถึงสภาพสังคม - วัฒนธรรม ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ และ

ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนและชุมชนโบราณ

% จากหลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเขาดินใต ้ ไม่พบหลักฐานโบราณ

วัตถุอื่นใดที่แสดงถึงแหล่งที่มาของสินแร่ได้อย่างชัดเจน รวมท้ังตัวสินแร่ที่ใช้นำมาทำการถลุง อีก

ทั้งไม่ปรากฏพบรายงานหรือข้อมูลหลักฐานในการทำเหมืองแร่ในบริเวณใกล้เคียง ตัวอย่างในการ

ถลุงเหล็กโดยใช้ก้อนกรวดเหล็กจากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านดงพลอง ซึ่งได้ทำการ

วิเคราะห์ตัวอย่างตะกรัน  พบว่าเป็นเหล็กที่เกิดจากชั้นตะกอนของแร่เหล็ก (Sedimentary iron 

deposits) ซึ่งเกิดจากการที่น้ำใต้ดินชะล้างเอาตะกอนของแร่เหล็กชนิด Hematite หรือ Ferric 

oxide มาสะสมไว้จนเกิดเป็นแหล่งแร่ และจากการศึกษาชาติพันธุ์วิทยา (Ethno-technology) 

ของการถลุงเหล็กที่บ้านน้ำพี ้ อำเภอบ่อพันขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่ามีชาวบ้านที่เก็บก้อนกรวด

เหล็กจากพื้นดิน นำมาคลุกเคล้ากับถ่านไม ้ (ชลิต ชัยครรชิต 2540 : 13) ในกรณีของพื้นที่อำเภอ

บ้านกรวดซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเขาดินใต้นั้น  สันนิษฐานว่าเป็นชั้นแร่เหล็กที่ผสมอยู่ในศิลาแลง 

(Lateritic deposits) สินแร่ที่นำมาใช้จึงน่าจะอยู่ในรูปของเม็ดแลง ซึ่งเป็นแร่เหล็กคุณภาพไม่ดี

หากเทียบกับสินแร่อื่นๆ และน่าจะมีผลทำให้เกิดปริมาณตะกรันจำนวนมากจากกระบวนการถลุง

ที่ได้มาจากสินแร่ที่มีปริมาณผลผลิตเหล็กได้น้อย รวมทั้งเทคโนโลยีในการถลุงอีกด้วย
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ภาพที่  45 ภาพ CT Scanned ก้อนกรวดเหล็กจากแหล่งโบราณคดีบ้านดงพลอง

% ในขั้นตอนของการเตรียมแร่ และแต่งแร่นั้น สันนิษฐานว่าช่างในสมัยโบราณน่าจะ
ทำการคัดเลือกและทำการย่อยหรือทุบให้มีขนาดที่เหมาะสม ถึงแม้ว่าไม่พบร่องรอยกิจกรรมใน

การจัดเตรียมแร่และแต่งแร่ ซึ่งอาจทำในพื้นที่อื่น  แต่จากหลักฐานร่องรอยถ่านในตะกรันแสดงให้
เห็นว่า มีการเตรียมถ่านโดยทำให้มีขนาดประมาณ 1.5 - 2 เซนติเมตร นำมาคลุกเคล้ากับสินแร่ 

ซึ่งในกรณีนี้อาจเป็นเม็ดแลงที่ปริมาณเหล็กที่เหมาะสม

ภาพที่ 46 แสดงร่องรอยถ่านในตะกรัน
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ภาพที่ 47 แสดงร่องรอยถ่าน และเม็ดแลง (?) ในตะกรัน

% จากการศึกษาซากเตาถลุงประกอบกับหลักฐานแวดล้อมอื่นๆ ทำให้ทราบได้ว่า 
กระบวนการถลุงเหล็กที่บ้านเขาดินใต้นั้น  เป็นกระบวนการถลุงเหล็กตามกระบวนการทางตรง ซึ่ง

ทำให้ได้ก้อนเหล็ก หรือ Bloom ในสภาพของแข็งที่มีโครงสร้างภายในประกอบไปด้วยรูพรุนขนาด
เล็ก และยังคงมีตะกรันแทรกปนอยู่ในเนื้อเหล็ก ถึงแม้ว่าไม่พบหลักฐานก้อนเหล็ก หรือ Bloom ใน

การขุดค้น แต่พบหลักฐานตะกรันจากการถลุง (Iron Smelting Slag) เป็นจำนวนมาก
% ตะกรันที่ได้จากการถลุงที่พบ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

%%1. ก้อนตะกรันที่มีลักษณะเป็นฟอง มีรูพรุน  รูปร่างไม่แน่นอน  ซึ่งในหลุมขุดค้นที่ 2 พบ
รวมตัวติดกันเป็นก้อนขนาดใหญ่
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ภาพที่ 48 ตะกรันที่มีลักษณะเป็นฟอง มีรูพรุน

%% 2.ตะกรันจากการถลุงแร่เหล็กที่มีลักษณะเป็นแผ่น เนื้อค่อนข้างเรียบ รูปร่างไม่

แน่นอน เมื่อหักออกดูเนื้อมีลักษณะคล้ายแก้ว พบกระจายตัวทั่วไปทั้ง 2 หลุมขุดค้น

ภาพที่ 49 ตะกรันที่ลักษณะเป็นแผ่น เนื้อมีลักษณะคล้ายแก้ว
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ตารางที่ 4 สรุปปริมาตรของตะกรัน  หลุมขุดค้นที่ 1

หลุมขุดค้นที่ ชั้นทับถมที่ ระดับสมมติ
(CM.DT.)

ปริมาตร
(ลูกบาศก์เซนติมเตร)

1 1 - 4 1
(Surface – 80)

1,380,998

1 5 2 – 6
(80 – 130)

1,333,001

1 6 7
(130 – 140)

208,560

1 7 8 – 10 
(140 – 170) 

1,601,862

1 8 11 
(170 – 180)

72,000

1 9 - 12 11 – 14
(180 – 230)

296,346

รวม 4,892,767

ตารางที่ 5 สรุปปริมาตรของตะกรัน  หลุมขุดค้นที่ 2

หลุมขุดค้นที่ ชั้นทับถมที่ ระดับสมมติ
(CM.DT.)

ปริมาตร
(ลูกบาศก์เซนติมเตร)

2 1 – 2 1
(Surface – 220)

379,284

2 3 - 5 2 – 31 
(220 – 520)

2,662,959

รวม 3,042,243

9

9 จากตารางปริมาตรในตารางข้างต้น  จะเห็นได้ว่าในกระบวนการถลุงที่บ้านเขาดินใต้

นั้น  ทำให้เกิดปริมาณตะกรันเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับปริมาณซากเตา และขนาดของพื้นที่

ทำงานซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าวัตถุดิบหรือสินแร่ที่ใช้นั้นไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจากมีธาตุ

มลทินในปริมาณมาก

% ในขั้นตอนการตีขึ้นรูป ในการขุดค้นไม่พบร่องรอยหลักฐานวัตถุเหล็ก, ซากเตาตีเหล็ก 

หรือกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ขุดค้น  ซึ่งสันนิษฐานว่าในพื้นที่แห่งนี้ ช่างในสมัยโบราณได้ใช้

เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมถลุงเหล็กเพียงอย่างเดียว หรือมีการจัดสรรพื้นที่ดำเนินงานอย่างชัดเจน 

และน่าจะอยู่ในบริเวณไม่ห่างไกลกันมากนัก

9
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การวิเคราะห์รูปแบบเตาถลุง

9 ในการศึกษาด้านรูปแบบของเตาถลุง จากหลักฐานซากเตาถลุงที ่พบที ่แหล่ง

โบราณคดีบ้านเขาดินใต้ มีรายละเอียดในส่วนประกอบต่างๆที่พบ ดังต่อไปนี้

1.หลักฐานซากเตาถลุงเหล็ก จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบหลักฐานซากเตาถลุงทั้งหมด 10 

เตา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ซากเตาถลุงหมายเลข 1

สภาพก่อนนำท่อลมออก สภาพหลังนำท่อลมออก่ ำ ่ ั ำ ่

เตาถลุงโลหะหมายเลข 1 หลุมขุดค้นที่ 1 ชั้นดินทับถมที่ 2 (ระดับสมมติ 90 – 110 cm.dt.) กริด NEQ  

แปลน NEQ

ด้านตัด Section A-B

A

B

N40W  63 cm.dt.

SW NE SW NE

ภาพลายเส้นที่ 4 ซากเตาถลุงเหล็กหมายเลข  1

 พบในหลุมขุดค้นที ่ 1 ช้ันสมมุติที ่ 2 ระดับความลึก 80 – 90 cm.dt. ขนาดกว้าง

ประมาณ 34  เซนติเมตร ยาว  67 เซนติเมตร สภาพค่อนข้างสมบูรณ ์ ลักษณะรูปร่างเป็นทรงรี 
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สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยวิธีการขุดลงไปในดินให้เป็นหลุมหรือแอ่งตื้นๆ แล้วฉาบพื้นหลุมและพื้น

ที่รอบๆปากหลุมด้วยดินเหนียว พื้นผิวของซากเตาถลุงนี้มีร่องรอยการฉาบดินอย่างน้อย 3 ครั้ง 

โดยที่ลาดเอียงลึกลงไปอีกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปจากระดับผิวดินใช้งานประมาณ 10 - 20 

เซนติเมตร

                                    

ภาพที่ 50 ซากเตาถลุงหมายเลข 1 ด้านทิศเหนือ 

               แสดงการฉาบใหม่ทับซ้อนหรือซ่อมแซมเตาถลุงประมาณ 3 ครั้ง
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ซากเตาถลุงหมายเลข 2

เตาถลุงโลหะหมายเลข 2 หลุมขุดค้นที่ 1 ชั้นดินทับถมที่ 2 (ระดับสมมติ 90 – 110 cm.dt.) กริด NEQ  

แปลนNEQ

ด้านตัด Section A-B

A

B

N 40 W 63 cm.dt.

SW NE

ภาพลายเส้นที่ 5 ซากเตาถลุงหมายเลข 2

พบในหลุมขุดค้นที ่1 ชั้นสมมุติที่ 2 ระดับความลึก 80-90 cm.dt. ขนาดกว้างประมาณ  39 

เซนติเมตร ยาว 78 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นมาไล่เลี่ยกับเตาถลุงหมายเลข 1 หรือ

อาจก่อนหน้านั้น  เนื่องจากบางส่วนของซากเตาหมายเลข 2 มีร่องรอยคล้ายถูกซ้อนทับโดยบาง

ส่วนของเตาถลุงหมายเลข 1
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ซากเตาถลุงหมายเลข 3

เตาถลุงโลหะหมายเลข 3 หลุมขุดค้นที่ 1 ชั้นดินทับถมที่ 2 (ระดับสมมติ 80 – 90  cm.dt.) กริด SEQ  

แปลน SEQ

ภาพลายเส้นที่ 6 ซากเตาถลุงหมายเลข 3

% พบในหลุมขุดค้นที่ 1 ชั้นสมมุติที่ 2 ระดับความลึก 80-90 cm.dt. สภาพไม่สมบูรณ์ 

เนื่องจากการถูกทุบทิ้งและถูกรบกวนจากการก่อเตาถลุงหมายเลข 2

ภาพที่ 51 แสดงร่องรอยการซ้อนทับเนื่องจากการสร้างเตาหมายเลข 2
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ซากเตาถลุงหมายเลข 4 

ภาพลายเส้นที่ 7 ซากเตาถลุงหมายเลข 4

%

% พบในหลุมขุดค้นที ่1 ชั้นสมมุติที ่3 และ 5 ระดับความลึกสมมติวัด ณ จุดสูงสุด 151 

cm.dt. และจุดลึกสุด 170 cm.dt. ในการทำงานทางโบราณคดีเมื่อปีพ.ศ. 2550 พบเฉพาะระดับ

พื้นใช้งานปากหลุม และบางส่วนของปากเตาเท่านั้น  .หลักฐานส่วนที่เหลือนั้นอยู่เข้าไปในผนัง

หลุมขุดค้นด้านทิศตะวันตก ต่อมาเมื่อดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีในป ี พ.ศ. 2551 จึงได้
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ทำการขยายขนาดของหลุมขุดค้นเดิมเพื่อทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนินถลุงโลหะ พร้อมทั้ง

ทำการขุดค้นเพิ่มเติมบริเวณเตาถลุงหมายเลข 4 อีกด้วย ลักษณะเป็นเตาถลุงที่สร้างโดยใช้วิธีการ

ฉาบปั้นดินเหนียวขึ้นเป็นตัวเตา วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงใต้ – ตะวันตกเฉียงเหนือ

หลักฐานของเตาหมายเลข 4 พบเฉพาะบริเวณพื้นใช้งานปากเตา ปากเตา และพื้นเตา 

แต่ไม่พบผนังเตา และส่วนท้ายเตา ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจถูกรื้อหลังจากการถลุงครั้งสุดท้าย หรือ

อาจทลายหลังจากถูกทับถม  และจากการขุดค้นทำให้สันนิษฐานได้ว่าเตาถลุงหมายเลข 4 นั้น

สร้างโดยใช้ตะกรันได้เกิดจากการถลุงเหล็กเป็นฐานรองรับ และค้ำผนังของเตา โดยเริ่มจากการ

ถมตะกรันขึ้นเป็นชั้น  และกันตะกรันเป็นช่องสำหรับสร้างเตา หลังจากนั้นจึงใช้ดินเหนียวฉาบขึ้น

เป็นตัวเตา 

ซากเตาถลุงหมายเลข 5

ภาพลายเส้นที่ 8  ซากเตาถลุงหมายเลข 4 - 5
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ภาพลายเส้น(ที่ 9 ซากเตาถลุงหมายเลข 5

% พบในหลุมขุดค้นที ่ 1 ชั้นสมมุติที ่ 3 ระดับความลึกสมมติวัด ณ จุดสูงสุดของเตาถลุง 

85 cm.dt. (พื้นใช้งานรอบเตา) และจุดลึกสุด 113 cm.dt. (บริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นก้นเตา)

ตำแหน่งห่างจากผนังทิศตะวันออกส่วนขยาย 62 เซนติเมตร ผนังทิศใต้ส่วนขยาย 122 เซนติเมตร 

วางตัวซ้อนทับอยู่บนเตาหมายเลข 8  หลักฐานของเตาถลุงหมายเลข 5 ที่พบนี้ไม่สามารถอธิบาย

ได้อย่างชัดเจนถึงสภาพเดิมของเตา แต่อาจพออนุมานได้ว่าสภาพและรูปแบบของเตาอาจมี

ลักษณะไม่แตกต่างไปจากเตาถลุงอื่นๆที่พบ คือ มีลักษณะเป็นเตาสร้างจากดินปั้นขึ้นเป็นตัวเตา

เช่นเดียวกับเตาถลุงที่พบในหลุมขุดค้นที่ 1 วางตัวในแนวตะวันออก–ตะวันตก สภาพไม่สมบูรณ์

% การขุดค้นบริเวณเตาถลุงหมายเลข 5 พบเพียงกองเศษที่สันนิษฐานว่าเป็นผนังเตา 

พื้นเตา และพื้นใช้งานบริเวณปากเตา ปะปนเป็นกองทับอยู่บนเตาถลุงหมายเลข 8 

% สันนิษฐานว่าช่างอาจจะสร้างเตาถลุงหมายเลข 5 ซ้อนทับลงบนเตาหมายเลข 8 พอดี 

ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยน หรือปรับปรุงเตาหลังจากไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ โดยใช้วิธีสร้างซ้อนทับ

ลงบนตำแหน่งเตาเดิม%
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ซากเตาถลุงหมายเลข 6

 

ภาพลายเส้นที่ 10 ซากเตาถลุงหมายเลข 6
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ภาพที่ 52 ซากเตาถลุงหมายเลข 6

% พบในหลุมขุดค้นที ่1 ชั้นสมมุติที่ 20 และ 21 ระดับความลึกสมมติวัด ณ จุดสูงสุดซึ่ง

เป็นขอบปากของเตาได้ 320 cm.dt. จุดลึกสุดของเตา 341 cm.dt.ตำแหน่งห่างจากผนังทิศใต้ 

110 เซนติเมตร ผนังทิศตะวันตก 81 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นเตาถลุงที่สร้างจากดินเหนียวปั้นขึ้น

เป็นโครงสร้างของเตา และใช้ความร้อนเพื่อให้แข็งตัว วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงใต ้– ตะวัน

ตกเฉียงเหนือ โดยมีขนาดของเตาวัดจากหลักฐานที่พบจากการขุดค้น  ยาว 175 เซนติเมตร กว้าง 

55 เซนติเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ใช้งานรอบเตา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น  2 ส่วน  คือ ส่วนที่เป็นแผ่นดิน

เหนียวแข็ง เนื่องจากถูกความร้อนของเตา และส่วนที่เป็นพื้นดิน เนื้อเป็นดินปนทรายที่อัดตัวแน่น 

โดยพื้นดินเหนียวเป็นส่วนที่อยู่รอบและใกล้เตา ขณะที่พื้นที่ดินอัดอยู่ถัดออกไป ทั้งสองส่วนนี้เป็น

ส่วนของพื้นใช้งานรอบเตา หรือระดับพื้นที่ช่างทำโลหะยืนขณะทำการถลุง

% ส่วนประกอบของเตาถลุงหมายเลข 6 พบตั้งแต่ปากเตาจนถึงกลางเตา และระหว่าง

การขุดค้นในตัวเตาพบว่าส่วนหน้าของเตาใกล้กับปากเตามีเศษก้อนดินอัดติดอยู่ สันนิษฐานว่า

เป็นดินที่เกิดจากถมทับลงเป็นเตาเพื่อทำเป็นชั้นใช้งานใหม่ นอกจากนี้ยังพบเศษตะกรันที่เกิดจาก

การถลุงเหล็กติดอยู่กับก้นเตาบริเวณกลางเตา อย่างไรก็ตามไม่สามารถขุดค้นเตาถลุงหมายเลข 6 

ต่อไปได้ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่

84

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาพที่ 53 แสดงพื้นที่ใช้งานรอบเตาถลุงหมายเลข 6 และซากเตาถลุงหมายเลข 6 

ภาพที่ 54 แสดงขนาดของซากเตาถลุงหมายเลข 6 
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ซากเตาถลุงหมายเลข 7

ภาพลายเส้นที่ 11 ซากเตาถลุงหมายเลข 7

% พบในหลุมขุดค้นที ่ 1 ชั้นสมมุติที่ 22 – 24 ระดับความลึกสมมติวัด ณ  จุดสูงสุด 375 

cm.dt. และจุดลึกสุด 390 cm.dt. โดยเป็นเตาที่พบลึกที่สุดในการขุดค้น  ลักษณะเป็นเตาที่สร้าง

จากดินเหนียวปั้นขึ้นเป็นโครงสร้างของเตา และใช้ความร้อนเพื่อให้จับตัวแข็งสำหรับใช้ในการถลุง 

ไม่แตกต่างไปจากเตาอื่นๆที่พบในหลุมขุดค้น สร้างขึ้นในชั้นถมตะกรันที่เกิดจากการถลุงก่อนหน้า

นี้ โดยขุดชั้นตะกรันเป็นแอ่งสำหรับทำพื้นเตา แล้วจึงใช้ดินเหนียวปั้น  และฉาบเป็นรูปทรงเตาใน

แอ่งนั้น  หลังจากนั้นอาจมีเผาหรืออุ่นเตาเพื่อให้แข็งตัว และพร้อมสำหรับการใช้งาน ตัวเตาวางตัว

ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต้ ขนาดของเตาวัดจากหลักฐานที่พบจากการขุด

ค้น  ไม่รวมแนวสันนิษฐานของท้ายเตา ด้านยาวมีขนาด 80 เซนติเมตร ด้านกว้างมีขนาด 40 

เซนติเมตร
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% การขุดค้นเตาหมายเลข 7 พบตั้งแต่บริเวณปากเตาลงมาจนถึงกลางเตา แต่บริเวณ

ท้ายเตานั้นไม่พบหลักฐานที่สมบูรณ์ แต่พบการกระจายตัวของเศษตะกรันจำนวนมาก ใน

ตำแหน่งที่อาจแสดงถึงขอบเขตของบริเวณท้ายเตา

% ขณะที่บริเวณปากเตามีการพบชิ้นส่วนผนังเตาจำนวน 1 ชิ้นในตำแหน่งที่น่าจะเชื่อม

ต่อกับส่วนของปากเตา และยังได้พบพื้นใช้งานรอบเตาที่เป็นลักษณะของดินเหนียวฉาบลงบนชั้น

ตะกรัน  แต่จะแตกต่างจากพื้นใช้งานของเตาอื่น  คือ พื้นบริเวณปากเตา หรือพื้นที่รอบเตาของเตา

อื่นๆเป็นพื้นฉาบด้วยดินเหนียวบนพื้นหนาประมาณ  1-2 เซนติเมตร และเมื่อแตกจะเป็นแผ่นแยก

ออกจากกัน  ยกเว้นเตาหมายเลข 7 ที่พบว่าพื้นคล้ายกับการอัดดินที่มีส่วนผสมของเม็ดทราย

ละเอียดลงบนพื้นในขนาดที่หนา ทำให้พื้นนั้นอัดตัวแน่นคล้ายเป็นเนื้อเดียวกัน  ในระหว่างการขุด

ค้นบริเวณเตามีการพบกลุ่มก้อนตะกรันจำนวนมากในบริเวณที่เป็นจุดถลุง ซึ่งแตกต่างที่พบในเตา

หมายเลข 6 ที่พบเพียงก้อนเล็กขนาดไม่เกิน  3 เซนติเมตร ก้อนตะกรันที่พบในเตาหมายเลข 7 นั้น

บางส่วนมีรูปร่างเหมือนก้อนตะกรันที่มีรูปทรงโค้งเว้าคล้ายกับส่วนโค้งของเตา และบางก้อนยังคง

หลงเหลือเศษถ่าน  ซึ่งเป็นเชื้อถลุงอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังพบอีกว่ามีการกระจายตัวของเศษตะกรัน 

และชิ้นส่วนผนังเตาเป็นวงกลม คล้ายกับขอบเขตของเตา

ภาพที่ 55 แสดงแนวสันนิษฐานขอบเขตเตาถลุงหมายเลข 7
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ภาพที่ 56 แสดงขนาดของซากเตาถลุงหมายเลข 7
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ซากเตาถลุงหมายเลข 8

ภาพลายเส้นที่ 12 ซากเตาถลุงหมายเลข 8

% พบในหลุมขุดค้นที ่ 1 ระดับความลึกสมมติวัด ณ  จุดสูงสุด 97 cm.dt. และจุดลึกสุด 

118  cm.dt.ตำแหน่งห่างจากผนังทิศตะวันออกส่วนขยาย 59 เซนติเมตร และห่างจากผนังทิศใต้

ส่วนขยาย 115 เซนติเมตร พบอยู่ใต้เตาหมายเลข 5 ในตำแหน่งเดียวกัน หลักฐานที่พบนั้นมีเพียง

ส่วนของปากเตา และส่วนของกลางเตา แสดงให้เห็นว่าช่างถลุงได้สร้างเตาหมายเลข 5 ซ้อนทับ

ลง    ณ จุดเดิมหลังจากที่เลิกใช้เตาหมายเลข 8   ขนาดของซากปากเตาวัดตามด้านยาวได้ 105 

เซนติเมตร ด้านกว้างบริเวณที่แคบที่สุด 35 เซนติเมตร และกลางปากเตาได้ 70 เซนติเมตร
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ซากเตาถลุงหมายเลข 9

ภาพลายเส้นที่ 13 ซากเตาถลุงหมายเลข 9

% พบในหลุมขุดค้นที ่ 1 ระดับความลึกสมมติวัด ณ จุดสูงสุดของเตาถลุง 95 cm.dt. 

และจุดลึกสุด 118 cm.dt. ห่างจากผนังทิศตะวันออกส่วนขยาย 46 เซนติเมตร ติดกับผนังทิศใต้

ส่วนขยาย โดยสร้างซ้อนทับเหนือบางส่วนของพื้นก้นเตาที่เป็นของเตาหมายเลข 10 พบหลักฐานที่

เกี่ยวข้องกับเตาเฉพาะส่วนหัวของเตา และพื้นใช้งานบริเวณปากเตาเท่านั้น โดยรูปแบบและ

ลักษณะของเตาไม่แตกต่างไปจากเตาอื่นๆที่พบในหลุมขุดค้นที่ 1 คือ สร้างจากดิน  และเผาไฟ

หรืออบไฟเพื่อให้ดินจับตัวแข็ง โดยปากเตามีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมมุมมน ซึ่งต่างจากเตาถลุง

หมายเลขอื่นที่ปากเตามีทรงโค้งมากกว่า

% นอกจากนี้ตรงบริเวณปลายเตาที่มีร่องรอยของการฉาบดินซ้ำ ซึ่งอาจเป็นการ

ซ่อมแซมเพื่อการใช้งานต่อไป ขนาดของเตา วัดตามด้านยาวมีขนาด 65 เซนติเมตร ด้านกว้างมี

ขนาด 55 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 57 แสดงขนาดของซากเตาถลุงเหล็กหมายเลข 9
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ซากเตาถลุงหมายเลข 10

ภาพลายเส้นที่ 14 ซากเตาถลุงหมายเลข 10

% พบในหลุมขุดค้นที ่1 ระดับความลึกสมมติวัด ณ จุดสูงสุดของเตาถลุง 114.5 cm.dt. 

และจุดลึกสุด 118  cm.dt.ห่างจากผนังด้านทิศใต้ส่วนขยายประมาณ  50 เซนติเมตร ผนังทิศตะวัน

ตกส่วนขยายประมาณ  100 เซนติเมตร สภาพไม่สมบูรณ ์ พบเฉพาะพื้นก้นเตาขนาดกว้าง 60 

เซนติเมตร ยาวประมาณ 70 เซนติเมตร และไม่พบหลักฐานอื่นๆร่วม โดยพื้นซากเตาหรือก้นเตา

ทางด้านทิศใต้ซ้อนอยู่ใต้เตาหมายเลข 9 ลักษณะของเตาพิจารณาจากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่

แสดงให้เห็นว่า ไม่มีแตกต่างจากเตาถลุงหมายเลขอื่น คือ เป็นเตาที่สร้างด้วยดินเหนียวปั้นขึ้นเป็น

โครงสร้าง และใช้ไฟเผาให้จับตัวแข็ง 
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ภาพที่ 58 แสดงขนาดของซากเตาถลุงหมายเลข 10 

ภาพที่ 59 แสดงขอบเขตเตาถลุงหมายเลข 9 และ 10
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ภาพที่ 60 แสดงการซ้อนทับของเตาถลุงหมายเลข 9 และ 10

% จากหลักฐานซากเตาถลุงเหล็กที่พบที่แหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต ้ ทั้งหมดเห็นได้

ว่ามีลักษณะร่วมกันคือ หลักฐานที่พบส่วนใหญ่เป็นบริเวณปากเตา และพื้นใช้งานโดยรอบซึ่งจับ

ตัวเป็นแผ่นแข็ง จากหลักฐานซากเตาหมายเลข 4 ทำให้ทราบได้ว่ามีการเตรียมพื้นที่โดยใช้ตะกรัน

ที่เกิดจากการถลุงในครั้งก่อนหน้ามาทำเป็นฐานรองรับ และค้ำผนังของเตา โดยทำการถมตะกรัน

ขึ้นเป็นชึ้น และกันพื้นที่บริเวณเตาไว ้ และจากหลักฐานซากเตาหมายเลข 7 ซึ่งพบหลักฐานซาก

เตาถลุงตั้งแต่บริเวณปากเตาลงมาจนถึงกลางเตา แต่บริเวณท้ายเตานั้นไม่พบหลักฐานที่สมบูรณ์ 

พบการกระจายตัวของเศษตะกรันจำนวนมาก ในตำแหน่งที่อาจแสดงถึงขอบเขตของบริเวณท้าย

เตาเป็นรูปวงกลม ทำให้สันนิษฐานได้ว่าเตาถลุงมีลักษณะเป็นเตาที่สร้างด้วยดินเหนียวปั้นขึ้นเป็น

โครงสร้าง และใช้ไฟเผาให้จับตัวแข็ง มีการฉาบดินซ้ำทั้งนี้อาจเป็นการซ่อมแซมเพื่อการใช้งานต่อ

ไป 

% ในส่วนของพื้นที่ใช้งานสามารถแบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือส่วนบริเวณใกล้ปากเตาถลุง 

จะมีลักษณะเป็นแผ่นแข็ง เนื่องจากถูกความร้อนของเตา และส่วนที่สองซึ่งถัดออกมาจากส่วน

แรก   ซึ่งเป็นส่วนของพื้นดิน (ดินปนทราย) ซึ่งอัดตัวกันแน่น  ดังนั้นในการขุดค้นจึงพบว่าผนังชั้น

ดินสามารถแบ่งเป็นชั้นชัดเจน  เนื่องจากกระบวนการถมที่ด้วยตะกรันและเตรียมพื้นด้วยดินดัง

กล่าว

% นอกจากนี ้ ในส่วนของหลักฐานประเภทชิ้นส่วนดินเผาไฟที่พบหลายชิ้นสามารถนำ

มาใช้ประกอบการสันนิษฐานรูปร่างของเตาเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

94

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลซากเตาถลุงโดยสรุป

ซากเตาถลุง
หมายเลข

ระดับสมมติ
(cm.dt.)

ขนาดเส้น
ศูนย์กล

นผ่าน
ลาง

ทิศทางของซากเตาถลุง หมายเหตุ

กว้าง ยาว

1 80 - 90 34 67 ตะวันออกเฉียงเหนือ - 
ตะวันตกเฉียงใต้

2 80 - 90 39 78 ตะวันออกเฉียงเหนือ - 
ตะวันตกเฉียงใต้

3 80 - 90 - - - ระบุไม่ได้เนื่องจาก
สภาพไม่สมบูรณ์จาก
การรบกวนโดยซาก
เตาหมายเลข 2

4 151 - 170 - - ตะวันออกเฉียงใต้ - 
ตะวันตกเฉียงเหนือ

5 85 - 113 - - ตะวันออก - ตะวันตก ? ระบุไม่ได้

6 320 - 341 55 175 ตะวันออกเฉียงเหนือ - 
ตะวันตกเฉียงใต้

ความยาววัดถึง
บริเวณกลางเตา

7 375 - 390 40 80 ตะวันออกเฉียงใต้ - 
ตะวันตกเฉียงเหนือ

8 97 - 118 70 105 ตะวันออก - ตะวันตก

9 95 - 118 55 65 ตะวันออก - ตะวันตก

10 114.5 - 118 60 70 ตะวันออก - ตะวันตก

%

% จากตารางข้างต้น  แสดงให้เห็นว่า ในการสร้างเตาถลุงมีการสร้างตามแนวทิศตะวัน

ออก - ตะวันตก ไม่พบหลักฐานซากเตาในแนวทิศเหนือ - ใต้ ท้ังนี้อาจเป็นไปได้ว่าช่างในสมัย

โบราณอาจคำนึงถึงทิศทาง ซึ่งมีผลต่อการควบคุมอากาศภายในเตาถลุง และเป็นไปได้ว่าใน

กระบวนการถลุง อาจต้องทำตามฤดูกาลที่เหมาะสมแต่เป็นไปโดยต่อเนื่อง ด้วยไม่พบชั้นดิน

ทับถมอื่นคั่นในระหว่างชั้นกิจกรรมการถลุง (แผนผังที่ 5 ) แสดงให้เห็นว่ามีการทำกิจกรรมดัง

กล่าวในพื้นที่นี้อย่างเนื่องมาเป็นเวลานาน

2.ชิ้นส่วนก้อนดินเผาไฟ 

95

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



% หลักฐานชิ้นส่วนก้อนดินเผาไฟนั้น  พบกระจายแทรกปนทั่วไปในชั้นของตะกรันจาก

การถลุงแร่เหล็ก บางชิ้นพบร่องรอยนิ้วมือปาดเพื่อตกแต่งผนังเตาถลุงให้เรียบ เป็นดินเหนียวเผา

ไฟจนจับตัวแข็ง พบว่าบางชิ้นมีการผสมแกลบไม้และมีแกลบข้าว หนาประมาณ 2.4 – 5 

เซนติเมตร สันนิษฐานว่าเป็นชิ้นส่วนของผนังเตา พบกระจายตัวโดยทั่วไป บางชิ้นพบร่องรอยนิ้ว

มือปาดเพื่อแต่งขึ้นรูปทรงของเตา

สามารถจัดแบ่งได้เป็น 3 ประเภท  ได้แก่

1.  ปากเตา  (Furnace Mouth) มีลักษณะเป็นสัน  

2. ผนังเตา (Furnace Line) ด้านในเตา มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบและโค้งมน  และมี

คราบสีน้ำตาลแดงซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นคราบตะกรันจากการถลุงโลหะ ผิวด้านนอกมีรอยนิ้วมือ 

เพื่อแต่งขึ้นรูปเตา ในบางชิ้นพบร่องรอยไม้ ซึ่งอาจใช้ทำเป็นโครง และเมื่อถูกความร้อนจึงได้สลาย

ตัว หรือเพียงแต่ร่องรอยประทับ

3.  ก้นเตา (Furnace Floor) มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ และโค้งมน

 

                                    a                                                                   b

ภาพที่ 61 a ชิ้นส่วนปากเตาด้านหน้า, b ชิ้นส่วนปากเตาด้านหลัง
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ภาพที่ 62 ชิ้นส่วนผนังเตา

ภาพที่ 63 ชิ้นส่วนผนังเตา
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ภาพที่ 64 ชิ้นส่วนผนังเตา

ภาพที่ 65 ชิ้นส่วนผนังเตา
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% ทั้งนี้ในส่วนของชิ้นส่วนผนังเตาได้ทำการดัดแปลงแบบวัดชิ้นส่วนปากภาชนะ เพื่อหา

เส้นผ่านศูนย์กลางของเตาถลุง เนื่องจากชิ้นส่วนผนังเตาที่พบมีลักษณะโค้งค่อนไปทางรูปวงกลม 

โดยคัดเลือกตัวอย่างจากหลักฐานในบริเวณซากเตาถลุงหมายเลข 5 จำนวน  3 ตัวอย่าง ดังตาราง

ต่อไปนี้

ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดชิ้นส่วนเตาถลุงเหล็กเพื่อสร้างภาพขนาดเตา

หมายเลข รหัส
โบราณวัตถุ

ชั้นหลักฐานทาง
โบราณคดี
หมายเลข

รัศมี  
(เซนติเมตร)

กว้าง  
(เซนติเมตร)

ยาว  
(เซนติเมตร)

หนา  
(เซนติเมตร)

1 164/1 เตา#5 28 13 21 4

2 162/1 เตา#5 มากกว่า 28 8 9.5 3.5

3 164/1 เตา#5 7 10 11 3.5

%

9 จากหลักฐานซากเตาถลุงประกอบกับชิ้นส่วนดินเผาไฟที่พบ ทำให้พออนุมานได้ว่า 

ลักษณะเตาถลุงของแหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต้นั้น  น่าจะมีลักษณะเป็นเตาทรงปล่อง หรือ 

Shaft furnace ทำด้วยดินเหนียวและใช้ไม้เป็นโครงสร้าง โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของเตา

ประมาณ 60 - 80 เซนติเมตรโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเตา 

3.ชิ้นส่วนของท่อดินเผาหุ้มปลายท่อจากที่สูบลม (Tuyère) และท่อสูบลม  

% Tuyère ที่พบในบ้านเขาดินใต้ทำด้วยดินเผา ส่วนใหญ่ที่พบมีสภาพไม่สมบูรณ ์แต่ 

Tuyère ที่สมบูรณ์ซึ่งพบร่วมกับซากเตาถลุงนั้น  มีลักษณะเป็นท่อทรงกรวย มีช่องทะลุตลอดจาก

ด้านโคนถึงด้านปลาย โดยด้านปลายซึ่งเป็นด้านที่ลมถูกพ่นออกจากที่สูบลมเข้าสู่เตาถลุงนั้น  มี

ขนาดเล็กกว่าด้านโคนซึ่งอยู่ติดกับผนังเตาถลุง หรือสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของเตาถลุง โดยที่ 

Tuyere มีความหนาวัดจากผิวด้านนอกมายังด้านในระหว่าง 5 - 10 เซนติเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของช่องลมระหว่าง 4 - 11 เซนติเมตร พบทั้งชิ้นส่วนจากด้านปลายซึ่งเป็นทางออกของลม และช้ิน

ส่วนจากส่วนลำตัวซึ่งเป็นด้านที่อยู่ติดกับผนังเตาถลุง  
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ภาพที่  66  ตัวอย่างชิ้นส่วนของท่อดินเผาหุ้มปลายท่อจากที่สูบลม

ภาพที่  67  ตัวอย่างชิ้นส่วนของท่อดินเผาหุ้มปลายท่อจากที่สูบลม
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ภาพที่  68  ตัวอย่างชิ้นส่วนของท่อดินเผาหุ้มปลายท่อจากที่สูบลม

ภาพที่  69  ตัวอย่างชิ้นส่วนของท่อดินเผาหุ้มปลายท่อจากที่สูบลม
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ภาพที่  70  ตัวอย่างชิ้นส่วนของท่อดินเผาหุ้มปลายท่อจากที่สูบลม

ภาพที่  71  ตัวอย่างชิ้นส่วนของท่อดินเผาหุ้มปลายท่อจากที่สูบลม
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ภาพลายเส้นที่ 15 ชิ้นส่วนของท่อดินเผาหุ้มปลายท่อจากที่สูบลม

 นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ระดับจุลภาค*  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.  ชิ้นส่วนของท่อดินเผาหุ้มปลายท่อจากที่สูบลม (Tuyère)  จากหลุมขุดค้นที่ 2  ชั้นดิน

ทับถมที ่4  พื้นที ่A ขนาดยาวประมาณ 11 เซนติเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 เซนติเมตร  ด้านในมี

เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร  ลักษณะเนื้อประกอบด้วยแร่ควอร์ต (Quatz) ขนาดอนุภาคทราย

แป้ง (Silt) และแร่เหล็กผสมมีขนาดอนุภาคใหญ่กว่า  การรับความร้อนมีอุณหภูมิไม่สูงมากจึง

ทำให้เนื้อดินมีสีส้มและสีส้มอ่อน  และการจับตัวของเนื้อดินไม่ดีจนทำให้มีรอยร้าวโดยทั่วไป  ผิว

ด้านนอกพบรอยประทับ (Imprint) ของแกลบข้าว ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร  กว้างประมาณ 

0.3 เซนติเมตร  และมีเถ้าสีขาวของแกลบข้าวมีลักษณะเป็นจุดขนาดเล็กโดยทั่วไป  ผิวด้านในท่อ

มีลักษณะเรียบเนื้อดินมีจับตัวแข็งสีน้ำตาลปนเทา  มีเศษตะกรันจากการถลุงโลหะขนาดเล็กติด

อยู่
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ภาพที่ 72 ภาพด้านนอกของชิ้นส่วนของท่อดินเผาหุ้มปลายท่อจากที่สูบลม 

               ยาวประมาณ 11 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 เซนติเมตร 

               ภายในท่อมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร

ภาพที่ 73 แสดงด้านตัดของของชิ้นส่วนของท่อดินเผาหุ้มปลายท่อจากที่สูบลม 

               เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อด้านใน 4 เซนติเมตร
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ภาพที่ 74 เศษตะกรันจากการถลุงที่ติดอยู่ด้านในชิ้นส่วนของท่อดินเผาหุ้มปลายท่อจากที่สูบลม

ภาพที่ 75 รอยประทับของแกลบข้าว ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร 

               กว้างประมาณ 0.3 เซนติเมตร และเถ้าซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเถ้าจากแกลบข้าว

               บนผิวด้านนอก ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 3x
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ภาพที่ 76 ลักษณะเนื้อบริเวณขอบปากด้านในชิ้นส่วนของท่อดินเผาหุ้มปลายท่อจากที่สูบลม 

               มีลักษณะจับตัวแข็งผิวเรียบ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 1x

สำหรับหลักฐานชิ้นส่วนท่อลม พบว่าทำด้วยดินเผาไฟ ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก 

โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในหรือบริเวณช่อง

สำหรับให้อากาศผ่าน ประมาณ 5 เซนติเมตร
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ภาพที่  77 ชิ้นส่วนท่อลมจากหลุมขุดค้นที่ 1

4.ก้อนดินเผาสำหรับอุดช่องดักตะกรันที่ผนังเตาถลุงแร่ 
ทำด้วยดินและเผาไฟ มีลักษณะเป็นก้อนรูปไข ่ ปลายด้านหนึ่งของก้อนดินเผาสำหรับอุด

ช่องดักตะกรันที่ผนังเตาถลุงแร่มีร่องรอยการถูกไฟในอุณหภูมิสูง จนมีชั ้นของเคลือบเนื ้อ
คล้ายแก้วเคลือบอยู ่ สันนิษฐานว่าใช้เป็นวัตถุอุดช่องดักให้ตะกรันไหลออกนอกเตาถลุง(Slag 

Tapping Hole) ซึ่งอยู่ที่ผนังเตาถลุง ในระหว่างทำการถลุงเหล็ก ขนาดยาวประมาณ 20  - 25 
เซนติเมตร กว้างประมาณ 12 - 15 เซนติเมตร

107

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาพที่  78  ชิ้นส่วนก้อนดินเผาไฟสำหรับอุดช่องดักตะกรันที่ผนังเตาถลุงแร่

ภาพที่  79  ชิ้นส่วนก้อนดินเผาไฟสำหรับอุดช่องดักตะกรันที่ผนังเตาถลุงแร่
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ภาพที่  80  ชิ้นส่วนก้อนดินเผาไฟสำหรับอุดช่องดักตะกรันที่ผนังเตาถลุงแร่

ภาพที่ 81  ชิ้นส่วนก้อนดินเผาไฟสำหรับอุดช่องดักตะกรันที่ผนังเตาถลุงแร่
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ภาพที่  82  ชิ้นส่วนก้อนดินเผาไฟสำหรับอุดช่องดักตะกรันที่ผนังเตาถลุงแร่

ภาพที่  83 ชิ้นส่วนก้อนดินเผาไฟสำหรับอุดช่องดักตะกรันที่ผนังเตาถลุงแร่
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ตารางที่ 8 ตารางสรุปปริมาณโบราณวัตถุประเภทก้อนดินเผาสำหรับอุดช่องดักตะกรัน

                ที่ผนังเตาถลุงแร่  หลุมขุดค้นที่ 1  

หลุมขุดค้นที่ ชั้นดินทับถมที่ ระดับสมมติ
(CM.DT.)

จำนนวน
(CM.DT.)

ชิ้น กรัม

1 1 - 4 1
(Surface – 80)

18 6,600

1 5 2 – 6 
(80 - 130)

36 11,050

1 7 8 – 10
(140 - 170) 

142 16,600

1 8 – 12 12 – 17
(180 - 230)

25 4,300

ตารางที่ 9 ตารางสรุปปริมาณโบราณวัตถุประเภทก้อนดินเผาสำหรับอุดช่องดักตะกรัน

                ที่ผนังเตาถลุงแร่  หลุมขุดค้นที่ 2  

หลุมขุดค้นที่ ชั้นดินทับถมที่ ระดับสมมติ
(CM.DT.)

จำนนวน
(CM.DT.)

ชิ้น กรัม

2 1 – 2 1
(Surface – 220)

4 1,336

2 3 - 5 2 – 31 
(220 – 520)

12 3,125

% ถึงแม้ว่าพบหลักฐานก้อนดินเผาสำหรับอุดช่องดักตะกรันที่ผนังเตาถลุงแร ่ แต่ในการ

ขุดค้นกับไม่พบร่องรอยของหลุมดักตะกรัน อาจเป็นไปได้ว่าช่างอาศัยความลาดเอียงของพื้นที่ 

ปล่อยให้ตะกรันไหลออกไปตามพื้นที่ลาดเอียงซึ่งอยู่ไปทางทิศใต ้สอดคล้องกับหลักฐานในการขุด

ค้นที่หลุมขุดค้นหมายเลข 2 ซึ่งพบว่ามีแต่ชั้นของตะกรันไปรวมตัวกันรวมถึงชิ้นส่วนและองค์

ประกอบต่างๆของเตาถลุงในบริเวณเดียวกัน  หลังจากนั้นเมื่อทำการถลุงครั้งต่อไปจึงได้ทำการ

ปรับพื้นที่และถมพื้นใหม ่ ทำให้เมื่อศึกษาจากผนังชั้นดินพบว่าเป็นเรียงตัวเป็นชั้นๆระหว่างชั้นพื้น

ทำงานกับชั้นตะกรัน

% จากหลักฐานดังกล่าวทั้งหมดในข้างต้น  ทำให้สามารถระบุรูปแบบและการสร้างเตา

ถลุงเหล็กที่บ้านเขาดินใต้ได้ดังนี้ 

% รูปแบบเตาถลุงเหล็กที่บ้านเขาดินใต้ น่าจะมีลักษณะเป็นเตาทรงปล่อง หรือ Shaft 

furnace ตัวเตาเป็นรูปวงกลม ทำด้วยดินเหนียวและใช้ไม้เป็นโครงสร้าง และใช้ไฟเผาให้จับตัว

แข็ง โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของเตาประมาณ 60 - 80 เซนติเมตรโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ขนาดของเตา โดยมีท่อดินเผาหุ้มปลายต่อจากที่สูบลมลักษณะเป็นท่อทรงกรวย สร้างขึ้นเป็นส่วน
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หนึ่งของเตาถลุง มีช่องทะลุตลอดจากด้านโคนถึงด้านปลาย โดยด้านปลายซึ่งเป็นด้านที่ลมถูกพ่น

ออกจากที่สูบลมเข้าสู่เตาถลุงนั้น  มีขนาดเล็กกว่าด้านโคนซึ่งอยู่ติดกับผนังเตาถลุงโดยที่มีความ

หนาวัดจากผิวด้านนอกมายังด้านในระหว่าง 5 - 10 เซนติเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางของช่องลม

ระหว่าง 4 - 11 เซนติเมตร เตาถลุงมีช่องสำหรับปล่อยตะกรันไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ของพื้นที่

ทำงานตามความลาดเอียงของพื้นที่ เนื่องจากไม่พบร่องรอยของหลุมดักตะกรัน  แต่พบหลักฐาน

ก้อนดินเผาสำหรับอุดช่องดักตะกรันที่ผนังเตาถลุง ทั้งนี้เตาถลุงอาจมีอายุการใช้งานไม่มากนัก

เพียงแค ่ 2 - 3 ครั้ง โดยช่างจะทำการฉาบหรือปั้นดินใหม่ซ้ำในซากเตาเดิมเพื่อเสริมความมั่นคง 

เนื่องจากในการใช้แต่ละครั้ง ตัวเตาถลุงจำเป็นต้องทุบทำลายเพื่อนำเอาก้อนเหล็ก หรือ Bloom 

ออกจากเตา %

% ในการสร้างเตาถลุง มีการถมและปรับพื้นด้วยดินปนทรายเนื้อละเอียด และ เตรียม

พื้นที่โดยใช้ตะกรันที่เกิดจากการถลุงในครั้งก่อนหน้ามาทำเป็นฐานรองรับ และค้ำผนังของเตา 

โดยทำการถมตะกรันขึ้นเป็นชึ้น และกันพื้นที่บริเวณเตาไว้ 

%

ภาพลายเส้นที่ 16 แสดงรูปแบบสันนิษฐานจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ
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% เมื่อได้ทำการพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบเตาถลุงที่พบในแหล่งโบราณคดีบ้านดีลัง 

จังหวัดลพบุรี, แหล่งโบราณคดีบ้านดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ และแหล่งโบราณคดีอู่ตะเภา จังหวัด

ชัยนาท พบว่าล้วนเป็นเตาถลุงตามกระบวนการถลุงทางตรง แต่มีความแตกต่างในรายละเอียด

ของรูปแบบเตา สินแร่ และองค์ประกอบปลีกย่อย ดังนี้

% เตาถลุงเหล็กที่บ้านเขาดินใต้นั้น มีการเตรียมพื้นที่ด้วยการถมตะกรันเป็นชั้นฐานและ

ปรับพื้นให้เรียบด้วยชั้นดินปนทรายละเอียด ในส่วนแหล่งโบราณคดีอื่นๆนั้นไม่ได้ให้รายละเอียด

ในส่วนนี ้ ทำให้ไม่ทราบได้ว่ามีการเตรียมพื้นที่อย่างไร ในเรื่องรูปแบบของเตาล้วนเป็นข้อมูล

สันนิษฐานซึ่งค่อนข้างตรงกันว่า เป็นเตาปล่องที่มีการขุดลงไปเป็นแอ่ง ใช้ดินเหนียวก่อปิด

โครงสร้างที่ทำด้วยไม้ เช่นไม้ไผ่ แล้วทำการอุ่นเตาเพื่อให้จับตัวกันแน่น ในกรณีเตาถลุงที่บ้านดีลัง

และบ้านดงพลองนั้นพบว่ามีการทำท่อแยกสำหรับให้ตะกรันไหลไปยังหลุมดักตะกรัน  ซึ่งที่บ้าน

เขาดินใต้พบว่ามีการทำช่องดักตะกรัน  โดยใช้ก้อนดินรูปไข่อุดไว้ที่ผนังเตา แต่ไม่ปรากฏร่องรอย

ของหลุมดักตะกรัน ซึ่งเมื่อพิจารณาในเชิงพื้นที่แล้ว น่าจะเป็นการปล่อยให้ตะกรันไหลไปตาม

ความลาดเอียงไปสู่พื้นที่บริเวณทางตอนใต้ของพื้นที่ถลุง ซึ่งสัมพันธ์กับหลักฐานชั้นตะกรันใน

บริเวณดังกล่าวในหลุมขุดค้นที่ 2 ซึ่งจับตัวกันเป็นชั้นหนากวา่ 3 เมตร โดยที่ไม่พบชั้นดินใดๆคั่น 

สำหรับแหล่งโบราณคดีอู่ตะเภานั้นไม่ได้ให้รายละเอียดในส่วนนี้ไว้

% ลักษณะเด่นประการหนึ่งของเตาถลุงเหล็กที่บ้านเขาดินใต ้ พบว่ามีการทำท่อดินเผา

หุ้มปลายต่อจากที่สูบลมเป็นรูปทรงกรวย และทำให้เป็นส่วนหนึ่งของเตาถลุง ในขณะที่แหล่ง

โบราณคดีอื่นๆ พบว่าเป็นรูปทรงกระบอก และใช้สอดเข้าไปในเตา

% อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการถลุงเหล็กของแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ตอนปลายถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นนั้นไม่มีความแตกต่างกัน อาจมีความแตกต่างในเรื่องของ

รูปแบบปลีกย่อยของเตาถลุง ซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น  ดังจะเห็นได้จาก

ตารางสรุปดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบลักษณะเตาถลุงจากแหล่งโบราณคดีต่างๆ

แหล่ง
โบราณคดี

อายุสมัย
กระบวน
การถลุง
เหล็ก

รูปแบบเตา
ถลุง

โครงสร้าง Tuyere สินแร่ หมายเหตุ

บ้านดีลัง
ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 
11 - 12

กระบวน
การถลุง
ทางตรง

เตาปล่อง

ดินเหนียว ใช้
ไม้ไผ่ทำ
โครงสร้างก่อน
ก่อดินปิด

ทรงกระบอก 
สอดเข้าไป
ในเตา

แร่เหล็กจาก
แหล่ง
โบราณคดี
เขาทับควาย

อ้างอิงตาม
ข้อ
สมมติฐาน
ของผู้ขุดค้น 

บ้านดง
พลอง

2,000 ปี
มาแล้ว

กระบวน
การถลุง
ทางตรง

เตาปล่อง
พบทั้งแบบ
ที่มีท่อแยก
สำหรับทาง
ไหลของ
ตะกรัน และ
เตาแบบ
ไม่มีท่อแยก

ดินเหนียว ใช้
ไม้ไผ่ทำ
โครงสร้างก่อน
ก่อดินปิด

ทรงกระบอก 
สอดเข้าไป
ในเตา

ก้อนกรวด
เหล็กจากใน
พื้นที่

รูปแบบเตา
เปรียบเทียบ
ได้กับบ้านดี
ลัง

อู่ตะเภา

สมัยก่อน
ประวัติศา
สตร์ตอน
ปลาย
จนถึงสมัย
อยุธยา

กระบวน
การถลุง
ทางตรง

เตาปล่อง 
(?)

ดินเหนียว ใช้
ไม้ไผ่ทำ
โครงสร้างก่อน
ก่อดินปิด

ทรงกระบอก 
สอดเข้าไป
ในเตา

สายแร่เหล็ก
ในพื้นที่

บ้านเขาดิน
ใต้

ราวพุทธ
ศตวรรษที่  
18

กระบวน
การถลุง
ทางตรง

เตาปล่อง

ดินเหนียว ใช้
ไม้ทำ
โครงสร้างก่อน
ก่อดินปิด

ทรงกรวยทำ
เป็นส่วน
หนึ่งของเตา

แร่เหล็กจาก
ชั้นแลงหรือ
ชั้นลูกรัง

9 จากตารางข้างต้นยังช่วยยืนยันข้อสันนิษฐานที่ว่า เทคโนโลยีการถลุงเหล็กในสมัย

ประวัติศาสตร์ตอนต้น  ไม่มีความแตกต่างไปจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ก่อนที่จะมี

การรับเอารูปแบบการถลุงตามกระบวนการทางอ้อมจากประเทศจีนในสมัยอยุธยาเมื่อราวพุทธ

ศตวรรษที่ 22 - 23 (Pornchai Suchitta 1992 : 115)
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สรุป

% ข้อมูลหลักฐานต่างๆที่ได้จากการศึกษาเตาถลุงเหล็กสมัยโบราณที่บ้านเขาดินใต้ 

ทำให้สามารถสรุปกระบวนการผลิตเหล็กในพื้นที่เขตอำเภอบ้านกรวดได้ดังนี้

% 1.การทำเหมืองหรือที่มาของสินแร่ สันนิษฐานว่าช่างในสมัยโบราณได้เลือกใช้เม็ด

แลงจากชั้นแร่เหล็กที่ผสมอยู่ในศิลาแลงที่สามารถพบได้ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านกรวด ซึ่งเป็นแร่

เหล็กคุณภาพไม่ดีหากเทียบกับสินแร่อื่นๆ และน่าจะมีผลทำให้เกิดปริมาณตะกรันจำนวนมาก

จากกระบวนการถลุงที่ได้มาจากสินแร่ที่มีปริมาณผลผลิตเหล็กได้น้อย

% 2.การเตรียมแร ่และแต่งแร่นั้น สันนิษฐานว่าช่างในสมัยโบราณน่าจะทำการคัดเลือก

และทำการย่อยหรือทุบให้มีขนาดที่เหมาะสม มีการเตรียมถ่านโดยทำให้มีขนาดประมาณ 1.5 - 2 

เซนติเมตร นำมาคลุกเคล้ากับสินแร่

% 3.การถลุง จากการศึกษาซากเตาถลุงประกอบกับหลักฐานแวดล้อมอื่นๆ ทำให้ทราบ

ได้ว่า กระบวนการถลุงเหล็กที่บ้านเขาดินใต้นั้น เป็นกระบวนการถลุงเหล็กตามกระบวนการทาง

ตรง สำหรับเตาถลุงที่พบจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต้ทั้งสองครั้ง พบว่ามีลักษณะ

เป็นเตาที่สร้างขึ้นด้วยดินเหนียวเป็นวัสดุหลัก ทำการปั้นขึ้นรูป และอาจให้ความร้อนเพื่อให้ดิน

เหนียวจับตัวแน่นและแข็งขึ้นพร้อมสำหรับใช้งาน  โดยใช้การเผาในอุณหภูมิต่ำ หรือใช้ความร้อน

ระหว่างขั้นตอนการถลุง เป็นการเผาเตาครั้งแรก เพื่อให้เตาสามารถทนความร้อนในอุณหภูมิสูงใน

ระหว่างการถลุง แต่อย่างไรก็ตามความคงทนต่อการถลุงนั้นอาจขึ้นอยู่ส่วนผสมที่ใช้สร้างเตาด้วย 

% จากการศึกษาพบว่า รูปทรงของเตาถลุงเหล็กที่แหล่งโบราณคดีบ้านเขาดินใต้ 

สันนิษฐานจากหลักฐานซากของเตาถลุงทั้ง 10 เตา โดยเฉพาะจากซากเตาถลุงหมายเลข 7 

ปรากฏว่ามีลักษณะคล้ายผลน้ำเต้า คือ บริเวณด้านหน้าที่เป็นส่วนยาวรี และส่วนด้านหลังที่เป็น

ส่วนโค้งกว้างเป็นรูปทรงกลม ลักษณะเป็นเตาปล่อง ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ พื้นที่ใช้งานรอบ

เตา ปากเตาส่วนหน้า ผนังเตา และก้นเตา เป็นเตาถลุงที่มีส่วนปล่องสำหรับเป็นห้องสำหรับบรรจุ

แร่และถ่านเพื่อทำการถลุงโดยตัวปล่องนั้นน่าจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  60 – 80 

เซนติเมตรแล้วแต่ขนาดของเตา มีส่วนหน้าหรือปากเตาที่ยังคงเหลืออย่างชัดเจน ซึ่งสันนิษฐานว่า

เป็นบริเวณสำหรับเติมเชื้อเพลิง หรืออัดอากาศจากส่วนหน้าเตา ขณะที่ชิ้นส่วนของท่อดินเผา

สำหรับหุ้มปลายท่อจากที่สูบลมที่พบ สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ด้านส่วนล่างของปล่องในตำแหน่งใด

ตำแหน่งหนึ่ง เพื่ออัดอากาศเข้าสู่เตาถลุง ส่วนช่องดักตะกรันนั้นอาจอยู่ในระดับที่ลึกกว่าเตา 

สำหรับดักเอาตะกรันที่เกิดจากการถลุงออกจากเตาในระหว่างการถลุง แต่จากการขุดค้นไม่พบ

หลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับช่องดักตะกรัน และพื้นที่รับตะกรันหรือหลุมดักตะกรัน  โดยมีก้อนดินเผา

รูปวงรีอุดช่องดักตะกรันที่ผนังเตาถลุง
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% 4.การตีขึ้นรูป เนื่องจากในการขุดค้นไม่พบร่องรอยหลักฐานวัตถุเหล็ก, ซากเตาตี

เหล็ก หรือกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ขุดค้น จึงสันนิษฐานว่าในพื้นที่แห่งนี ้ช่างในสมัยโบราณ

ได้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมถลุงเหล็กเพียงอย่างเดียว แสดงถึงการจัดสรรพื้นที่ดำเนินงาน

กิจกรรมต่างๆในกระบวนการผลิตแยกออกจากกันอย่างชัดเจน แต่ก็น่าจะอยู่ในบริเวณไม่ห่างไกล

กันมากนัก

% ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น มีการขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถลุง

เหล็กในประเทศไทยเพียง 3 แห่ง ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านดีลัง จังหวัดลพบุร ี แหล่งโบราณคดี 

อู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีในยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น และแหล่งโบราณคดี

บ้านดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 

% จากการศึกษาพบว่าเทคโนโลยีการถลุงเหล็กที่แหล่งเหล่านี้ และที่บ้านเขาดินใต ้ล้วน

เป็นการถลุงตามกระบวนการทางตรง ผลผลิตที่ได้จากการถลุงแบบนี้ คือก้อนเหล็กที่เรียกว่า 

Bloom ซึ่งอยู่ในสภาพของแข็งที่ยังมีตะกรันแทรกปนอยู่ในเนื้อเหล็ก ช่างถลุงต้องกำจัดตะกรันที่

หลงเหลืออยู่ ด้วยการเผาให้ร้อนจนเป็นสีแดงและตะกรันที่หลงเหลืออยู่หลอมเหลว แล้วนำไปตี

เพื่อบีบอัดเนื้อเหล็ก รีดตะกรันให้แยกออกมาจากโครงสร้างภายใน จึงได้เหล็กอ่อน  หรือ Wrought 

iron ซึ่งเป็นเหล็กเกือบบริสุทธิ์ มีธาตุคาร์บอนผสมน้อยกว่า 0.5% ซึ่งสามารถนำไปตีเป็นเครื่องมือ

เครื่องใช้ๆต่างๆได ้ ในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยทางด้านรูปแบบและส่วนประกอบของเตาถลุง

ในแต่ละแหล่งนั้นพบว่ามีความแตกต่างออกไป ซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละ

ท้องถิ่น 
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ประวัติผู้วิจัย

9

ชื่อ-สกุล% % นางสาวอิสราวรรณ  อยู่ป้อม

ที่อยู่% % 51/365 หมู่1 เพชรเกษม 69 เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

ประวัติการศึกษา

        พ.ศ. 2546% สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณทิต วิชาเอกโบราณคดี วิชาโท

ภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

        พ.ศ. 2549% ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน

        พ.ศ. 2546% ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ กลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณสถานแห่งชาติ 
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