
บทที่ 4

วเิคราะหและวิจารณผลการทดลอง

4.1 การวเิคราะหผลการวัดสมบัติทางฟสิกสของเศษโบราณวัตถุในหองปฏิบัติการ

      4.1.1 การวเิคราะหผลคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กในหองปฏิบัติการ
ผลการวัดคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กในหองปฏิบัติการ พบวาคาเฉลี่ยของคาสภาพรับไว

ไดทางแมเหล็กของเศษวัสดุเตาเผาโบราณจะสูงกวาดิน (เกบ็มาจากบริเวณที่ไมมีเศษโบราณวัตถุ
ปรากฏอยู) ในพืน้ทีศึ่กษาอยางมนียัสํ าคัญทั้งสองพื้นที่ จึงมีความเหมาะสมที่จะดํ าเนินการวัดคา
สภาพรบัไวไดทางแมเหล็กบริเวณผิวดิน เพื่อกํ าหนดตํ าแหนงฐานเตาเผาโบราณที่ถูกฝงอยู

โดยพื้นที่โคกไพ มคีาเฉลี่ยของคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กของเศษวัสดุเตาเผาโบราณ เทา
กับ 7.6 mSI และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.0 mSI ขณะทีผ่ลการวัดคาสภาพรับไวไดทางแม
เหลก็ของดินในพื้นที่พบวามคีาเฉลี่ยเทากับ 1.0 mSI และคาเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 0.4 mSI

พืน้ที่ TM ΙΙΙ มคีาเฉลี่ยของคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กของเศษวัสดุเตาเผาโบราณ เทากับ 
6.2 mSI และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.0 mSI ในขณะทีผ่ลการวัดคาสภาพรับไวไดทางแม
เหลก็ของดินในพื้นที่พบวามคีาเฉลี่ยเทากับ 0.5 mSI และคาเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 0.4 mSI

การที่เศษวัสดุเตาเผาโบราณมีคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กสูงกวาดินในพื้นที่ศึกษา ทั้งนี้
อาจเปนผลเนื่องมาจากเศษวัสดุเตาเผาโบราณเหลานี้มีความเกี่ยวพันกับอุณหภูมิสูงๆ (600 ถึง 
1,100 องศาเซลเซยีส) ทํ าใหสารประกอบภายในวัสดุเตาเผาโบราณมีการจัดเรียงตัวกันใหมกลาย
เปนสารประกอบทีม่สีภาพรับไวไดทางแมเหล็กสูงกวาดินในพื้นที่ศึกษา และเนื่องมาจากจํ านวนตัว
อยางทีน่ ํามาวดัในครั้งนี้มีจํ านวนนอยเปนผลใหคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาสูง

      4.1.2 การวเิคราะหผลคาสภาพตานทานไฟฟาในหองปฏิบัติการ
ผลการวัดวัดคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏของเศษวัสดุเตาเผาโบราณในหองปฏิบัติการ 

พบวา พื้นที่โคกไพ มคีาเฉลีย่ของคาสภาพตานทานไฟฟาเทากับ 883.4 โอหม.เมตร และมีคาเบี่ยง
เบนมาตรฐานเทากับ 1,558 โอหม.เมตร สวนพื้นที่ TM ΙΙΙ มคีาเฉลี่ยเทากับ 357.5 โอหม.เมตร
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 554 โอหม.เมตร โดยทั้งสองพื้นที่มีตัวอยางที่มีคาสภาพตาน
ทานไฟฟาสูงกวา 103 Ohm.m คิดเปนรอยละ 60 ของจํ านวนตัวอยางทั้งหมดที่นํ ามาวัด และเมื่อ
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นํ าผลการวัดคาสภาพตานทานไฟฟาของทั้งสองพื้นที่มาเปรียบเทียบกับคาสภาพตานทานไฟฟาใน
ตาราง 5 บทที ่ 2 นัน้พบวา คาที่วัดไดทั้งหมดสามารถจัดอยูในตัวกลางไดหลายประเภท เชน ดิน
เหนียว(Clay) ตะกอน(Alluvium) กรวด(Gravel) ซึ่งอาจทํ าใหเกิดความลํ าบากในการกํ าหนด
ตํ าแหนงฐานเตาเผาโบราณจากการวัดคาสภาพตานทานไฟฟาในพื้นที่ศึกษาที่มีสภาพเปนดิน
เหนียวปนทราย แตเนื่องจากคาสภาพตานทานไฟฟาของวัตถุใดๆขึ้นอยูกับความหนาแนนหรือ
ความพรนุของวตัถนุัน้ ทํ าใหฐานเตาเผาโบราณที่ประกอบขึ้นมาจากดินเหนียวผสมเผาไฟจนแกรง 
จึงทํ าใหมีความหนาแนนมากกวาดินในพื้นที่ศึกษา ดังนั้นจึงยังคงมีความเปนไปไดในการกํ าหนด
ตํ าแหนงฐานเตาเผาโบราณชุมชนปะโอโดยการวัดคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏในพื้นที่ศึกษา

      4.1.3 การวเิคราะหผลการวัดคาคงที่ไดอิเลกตริกในหองปฏิบัติการ
ผลการวดัคาคงที่ไดอิเลกตริกของเศษวัสดุเตาเผาโบราณที่ความถี่ 100 MHz พบวาพื้นที่

โคกไพ มคีาเฉลี่ยเทากับ 7.8 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.6 สวนพื้นที่ TM ΙΙΙ มคีาเฉลี่ยเทา
กบั 7.3 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.4 ทัง้นีพ้บวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทั้ง 2 พื้นที่มีคา
สูงมาก ซึง่นอกจากเปนผลเนื่องมาจากจํ านวนเศษวัสดุเตาเผาโบราณที่นํ ามาวัดในหองปฏิบัติการ
มจี ํานวนนอยเกนิไปแลว ยังอาจมีสาเหตุมาจากคาคงที่ไดอิเลกตริกเปนคาที่ข้ึนอยูกับความชื้นหรือ
อุณหภูมิของตัวอยาง ดังนั้นในบางขั้นตอนของการเตรียมตัวอยางเพื่อนํ าไปวัดนั้นอาจทํ าให
ความชืน้หรืออุณหภูมิที่แทจริงของตัวอยางสูญเสียไป

      4.1.4 การวเิคราะหผลการหาสเปกตรัมรังสีเอกซเรืองในหองปฏิบัติการ
ผลการวิเคราะหหาธาตุจากสเปกตรัมรังสีเอกซเรืองของเศษวัสดุเตาเผาโบราณ (ที่ภาควิชา

ฟสิกส คณะวทิยาศาสตร) จากพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่ มีธาตุที่สามารถยืนยันการพบ ไดแก ธาตุ
เหล็ก (Fe) สทอรนเชียม (Sr) เซอรโคเนียม (Zr) แบเรียม (Ba) ยกเวนในพื้นที่โคกไพ ที่พบธาตุ
ไนโอเบียม (Nb) เพิม่ข้ึนมาอีก 1 ธาตุ

ขณะที่ผลการวิเคราะหแบบ Semi-quantitative measurement จากสเปกตรัมรังสีเอกซเรือง
ของตวัอยางเศษวสัดุเตาเผาโบราณในพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่ จํ านวนพื้นที่ละ 1 ตัวอยาง โดยศูนย
เครือ่งมอืวทิยาศาสตร พบวาทั้งสองมีพื้นที่มีเปอรเซนตความเขมของธาตุออกซิเจน (O) และธาตุ  
ซิลิกอน (Si) สูงกวาธาตุอ่ืนๆอยางชัดเจน จึงอาจทํ าใหสารประกอบภายในฐานเตาเผาโบราณชุม
ชนปะโอเปนสารประกอบในกลุมซิลิเกตเสียสวนใหญ
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      4.1.5 การวเิคราะหผลการหาสเปกตรัมการเลี้ยวเบนรังสีเอกซในหองปฏิบัติการ
ผลการวเิคราะหสเปกตรัมการเลี้ยงเบนรังสีเอกซจากตัวอยางเศษโบราณวัตถุ พบแรหรือสาร

ประกอบดังนี้ ควอตซ (SiO2) อะราโกไนต (CaCO3) ออไจต (Ca(Fe,Mg)Si2O6) โดยเปนที่นา
สังเกตวาไมพบกลุมของแรดิน จํ าพวก เคโอลิไนต (Al2Si2O5(OH)4 ) อิลไลต มอนตมอริลโลไนต อยู
เลยหรือหากวามีก็อาจมีอยูในปริมาณที่นอยจนไมสามารถจํ าแนกออกมาได แตขณะเดียวกัน
สามารถตรวจพบแรควอตซอยางชัดเจน จึงเปนไปไดวาการเผาภาชนะจากเตาเผาโบราณของ
แหลงชมุชนปะโอกระทํ าที่อุณหภูมิสูงๆ (600 ถึง 1,100 องศาเซลเซียส) อาจทํ าใหธาตุประกอบใน
แรดินมีการจัดเรียงตัวกันใหมกลายเปนสารประกอบใหมที่ทํ าใหภาชนะมีความแข็งแกรงขึ้นกวา
เดิม

4.2 การวเิคราะหผลการวัดคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏของชั้นดิน
ผลการวดัคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏของชั้นดินในพื้นที่โคกไพ  สามารถแบงคาสภาพ

ตานทานไฟฟาปรากฏออกไดเปน 3 บริเวณ คือ บริเวณที่มีคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏตํ่ ากวา 
48 โอหม.เมตร ซึง่พบวาเปนบริเวณสวนใหญของพื้นที่ศึกษา สวนบริเวณที่มีคาสภาพตานทานไฟ
ฟาปรากฏอยูในชวง 48-84 โอหม.เมตร  และมีความตอเนื่องในทุกระดับความลึก ต้ังแต n = 1 ถึง 
n = 6 ปรากฏใหเห็นทีร่ะหวางระยะ 13.0-15.0 เมตรของแนววัด 17 ถึงแนววัด 22 และบริเวณที่มี
คาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏสูงกวา 84 โอหม.เมตร นั้นจะกระจายอยูเปนจุดแตไมมีความตอ
เนือ่งในแตละระดับความลึก ยกเวนระหวางระยะ 10.0-17.0 เมตร ของแนววัด1 และระหวางระยะ 
13.0-15.0 ของแนววดั21 ถึงแนววัด22 ซึ่งพบวามีความตอเนื่องกันที่ระดับความลึก n=1 ถึง n = 2

เนือ่งจากระหวางระยะ 13.0-15.0 เมตรของแนววัด 17 ถึงแนววัด 22 มคีวามตอเนื่องกันใน
ทกุระดบัความลึก  และระหวางระยะ 10.0-17.0 เมตร ของแนววัด 1 ระหวางระยะ 13.0-15.0 ของ
แนววัด 21-22 มีความตอเนื่องกันตั้งแต n = 1 ถึง  n = 2 จงึไดก ําหนดใหระยะดังกลาวเปนบริเวณ
ทีน่าสนใจจากการวดัคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏในพื้นที่โคกไพ ซึ่งตองนํ าบริเวณที่นาสนใจทั้ง
หมดนีเ้ปรียบเทยีบกับผลจากการวัดคาทางธรณีฟสิกสวิธีอ่ืนๆ เพื่อกํ าหนดตํ าแหนงฐานของเตาเผา
โบราณตอไป

ขณะทีผ่ลการวัดคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏของพื้นที่ TM ΙΙΙ สามารถแบงคาสภาพตาน
ทานไฟฟาปรากฏออกไดเปน 2 บริเวณ คือ บริเวณที่มีคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏตํ่ ากวา 84 
โอหม.เมตร ซึง่เปนบริเวณสวนใหญของพื้นที่ และบริเวณที่มีคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏสูงกวา 
84 โอหม.เมตร โดยเฉพาะระหวางระยะ 9.0-10.0 เมตรในแนววัด 1 ถึงแนววัด2 และระหวางระยะ 
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4.5-11.0 เมตร ในแนววดั 7 ถึงแนววัด 11 ที่มีความตอเนื่องกันในทุกระดับความลึกตั้งแตที่ n =1
ถึง n = 6

เนือ่งจากที่ระยะ 9.0-10.0 เมตรในแนววัด 1 ถึงแนววัด 2 กับระหวางระยะ 4.5-11.0 เมตร 
ในแนววดั 7 ถึงแนววัด 11 มีความตอเนื่องกันในทุกระดับความลึก จงึไดก ําหนดใหระยะดังกลาวนี้
เปนบริเวณทีน่าสนใจจากการวัดคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏในพื้นที่ TM ΙΙΙ ซึง่ตองนํ าบริเวณ
ที่นาสนใจทั้งหมดนี้เปรียบเทียบกับผลจากการวัดคาทางธรณีฟสิกสวิธีอ่ืนๆ เพื่อกํ าหนดตํ าแหนง
ฐานของเตาเผาโบราณตอไป

4.3 การวเิคราะหผลการวัดคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กที่ผิวดิน
ผลการวดัคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กบนผิวดินในพื้นที่โคกไพ สามารถแบงคาสภาพรับไว

ไดทางแมเหล็กออกไดเปน 3 บริเวณ คือ บริเวณที่มีคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กตํ่ ากวา 28 cgs
ซึง่เปนบริเวณสวนใหญของพื้นที่ บริเวณที่มีคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กอยูในชวง 28 ถึง 49 cgs
แสดงใหเหน็ทีร่ะหวางระยะ 0.0-6.5 เมตร ในแนววัด 1 ถึงแนววัด 4  ระหวางระยะ 0.0-5.0 เมตรใน
แนววดั 12 ถงึแนววัด 16 ระหวางระยะ 12.0-20.0 เมตรในแนววัด 17 ถึงแนววัด 22  และบริเวณที่
มคีาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กสูงกวา 49 cgs. แสดงใหเห็นที่ระหวางระยะ 8.0-12.5 เมตรของ
แนววดั 4 ถงึแนววดั 8  ระหวางระยะ 9.0-14.0 เมตรของแนววัด 13 ถึงแนววัด 16 ระหวางระยะ 
16.0-18.0 เมตรของแนววัด 17 ถึงแนววัด 20

เนื่องจากผลการวัดคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กของเศษวัสดุเตาเผาโบราณในหองปฏิบัติ
การของพื้นที่โคกไพ คาที่วัดไดมีคาอยูในชวง 0.66.7 ±  mSI ดังนัน้จงึก ําหนดใหบริเวณที่มีคา  
สภาพรับไวไดทางแมเหล็กสูงกวา 49 cgs.(0.6 mSI)ข้ึนไป เปนลักษณะเดนของการวัดคาสภาพรับ
ไวไดทางแมเหล็กบนผิวดินในพื้นที่นี้ จึงตองนํ าบริเวณที่มีคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กสูงกวา 49 
cgs.(0.6mSI) เปรียบเทยีบกับผลจากการวัดคาทางธรณีฟสิกสวิธีอ่ืนๆ เพื่อกํ าหนดตํ าแหนงฐาน
ของเตาเผาโบราณตอไป

ขณะทีผ่ลการวัดคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กในพื้นที่ TM ΙΙΙ พบวาบริเวณสวนใหญของ
พืน้ทีม่คีาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กตํ่ ากวา 49 cgs. นอกจากนัน้เปนบริเวณที่มีคาสภาพรับไวได
ทางแมเหล็กสูงกวา 49 cgs. ปรากฏอยูทีร่ะหวางระยะ 10.0-11.0 เมตรในแนววัด 2 ระหวางระยะ
3.0-4.0 เมตรในแนววดั 7 นอกจากนี้ยังพบวามีลักษณะเปนกลุมกระจายอยูหนาแนน ต้ังแตระยะ
6.0-13.0 เมตร ในแนววัด 6 ถึงแนววัด 11
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เนื่องจากผลการวัดคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กของเศษวัสดุเตาเผาโบราณในหองปฏิบัติ
การของพื้นที่ TM ΙΙΙ คาทีว่ดัอยูในชวง 0.52.6 ±  mSI ดังนัน้จงึก ําหนดใหบริเวณที่มีคาสภาพรับไว
ไดทางแมเหล็กสูงกวา 49 cgs.(0.6 mSI) ข้ึนไป เปนลักษณะเดนของการวัดคาสภาพรับไวไดทาง
แมเหลก็บนผวิดนิในพื้นที่นี้ ซึ่งตองนํ าบริเวณที่มีคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กสูงกวา 49 cgs.(0.6 
mSI)นีม้าเปรยีบเทยีบกบัผลจากการวัดคาทางธรณีฟสิกสวิธีอ่ืนๆ เพื่อกํ าหนดตํ าแหนงฐานของเตา
เผาโบราณตอไป

4.4 การวเิคราะหผลการใชเรดารหยั่งความลึกศึกษาชั้นดิน
ผลการวัดเรดารหยั่งความลึกศึกษาชั้นดินในพื้นที่โคกไพ ซึ่งพบวาสัญญาณสะทอนในบาง

ตํ าแหนงของแนววัดตอไปนี้ คือแนววัด 12 ระหวางระยะ 10.0-21.0 เมตร แนววัด 13 ระหวางระยะ 
0.0-11.5 เมตร แนววดั 14 ระหวางระยะ 2.0-11.5 เมตร แนววัด 15 ถึงแนววัด 16 ระหวางระยะ 
0.0-11.5 เมตร แนววดั 17 ถึงแนววัด 18 ระหวางระยะ 13.0-15.0 และ 18.0-21.0 เมตร แนววัด 
19 ระหวางระยะ 13.0-16.0 เมตร แนววัด 20 ระหวางระยะ 13.0-17.0 เมตร มีลักษณะที่ไมตอเนื่อ
แสดงถึงวาเปนบริเวณที่ชั้นดินถูกรบกวนจากสิ่งแวดลอมทํ าใหสูญเสียการเรียงลํ าดับของชั้นดิน
ตามปกติ

จึงไดกํ าหนดใหตํ าแหนงขางตนทั้งหมดเปนตํ าแหนงที่นาสนใจในการตรวจหาและกํ าหนด
ตํ าแหนงฐานของเตาเผาโบราณชุมชนบานปะโอนี้ ซึ่งตองนํ าบริเวณที่นาสนใจเหลานี้เปรียบเทียบ
กับบริเวณที่แสดงลักษณะเดนจากการวัดคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏและคาสภาพรับไวไดทาง
แมเหลก็เพื่อกํ าหนดตํ าแหนงฐานของเตาเผาโบราณตอไป

ขณะที่ผลการวัดเรดารหยั่งความลึกศึกษาชั้นดินในพื้นที่ TM ΙΙΙ สัญญาณสะทอนที่
ตํ าแหนงตางๆใน สวนที่ 1 ของหลายแนววดั มีลักษณะที่ไมตอเนื่องในแบบตางๆ ดังที่จํ าแนกในหัว
ขอ 3.2.3.2 ของบทที่ 3 นั้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาชั้นดินที่ตํ าแหนงเหลานี้ถูกรบกวนทํ าใหมีสภาพผิดไป
จากเดมิ จึงสูญเสียการเรียงลํ าดับชั้นของดินตามปกติ

ดังนั้นจึงไดกํ าหนดใหตํ าแหนงที่สัญญาณสะทอนมีความไมตอเนื่องในแบบตางๆทั้งหมด
เปนตํ าแหนงที่นาสนใจในการตรวจหาและกํ าหนดตํ าแหนงฐานของเตาเผาโบราณชุมชนบานปะโอ 
ซึ่งตองนํ าตํ าแหนงทั้งหมดนี้เปรียบเทียบกับบริเวณที่แสดงลักษณะเดนจากการวัดคาสภาพตาน
ทานไฟฟาปรากฏและคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กเพื่อกํ าหนดตํ าแหนงฐานของเตาเผาโบราณตอ
ไป
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4.5. การเปรยีบเทียบผลการวัดทางธรณีฟสิกสในพื้นที่ศึกษา

       4.5.1 การเปรยีบเทียบผลการวัดปริมาณทางธรณีฟสิกสในพื้นที่โคกไพ
การนํ าเรดารแกรมและภาคตัดขวางของคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏในพื้นที่โคกไพ มา

ทํ าการเปรียบเทียบแสดงดังภาพประกอบ 65-71 มีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ตํ าแหนงที่สัญญาณสะทอนของเรดารแสดงความไมตอเนื่องกับบริเวณที่นาสนใจจากการวัดคา
สภาพตานทานไฟฟาปรากฏสามารถสรุปผลไดดังนี้

ตํ าแหนงทีสั่ญญาณสะทอนแสดงความไมตอเนื่องในแนววัด 12 ถึงแนววัด 16 ไมมีความ
สอดคลองกนักบัผลการวัดคาสภาพตานทานไฟฟาที่ตํ าแหนงเดียวกัน สวนในแนววัด 17ถึงแนววัด 
21 นัน้มคีวามสอดคลองกันเฉพาะที่ระหวางระยะ 13.0-15.0 เมตร สวนผลการนํ าบริเวณที่นาสน
ใจจากการวดัปริมาณทางธรณีฟสิกสทั้ง 3 วิธี มาเปรียบเทียบนั้น ไดแสดงดังภาพประกอบ 71 ซึ่ง
สามารถสรุปผลไดดังนี้

ในแนววดั 17ถงึแนววัด 22 พบวาไดแสดงความสอดคลองกันเกือบทุกตํ าแหนงนั้น เมื่อ
พิจารณาจากสภาพของแนววัดจากพื้นที่ศึกษา พบวาเปนบริเวณที่มีลักษณะเปนหลุมขนาด
ประมาณ 6X9 เมตร มคีวามลึกประมาณ 0.40-0.80 เมตร มีเศษวัตถุโบราณกระจายอยูที่บริเวณ
ผิวดินเปนจํ านวนมาก ซึ่งคาดวาเกิดจากการเขามารบกวนของชุมชนบริเวณพื้นที่ศึกษา สวน
ตํ าแหนงทีม่คีวามสอดคลองนอกจากนี้ คือ ที่แนววัด 13 ถึงแนววัด 16 ระหวางระยะ 9.0-14.0 
เมตร ที่พบวามีความสอดคลองกันของสัญญาณสะทอนที่แสดงความไมตอเนื่องของเรดารหยั่ง
ความลกึกบับริเวณที่มีคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กสูงกวา 49 cgs. นอกจากนี้ไมพบวามีความ
สอดคลองกันของขอมูลปรากฏใหเห็นอยูที่ตํ าแหนงใดๆในพื้นที่อีก

ดังนั้นในการขุดเพื่อยืนยันผลที่ไดจากการวัดและตรวจหาตํ าแหนงของฐานเตาเผาโบราณใน
พืน้ทีโ่คกไพ นี ้จะเลือกขุดเฉพาะบริเวณที่มีความสอดคลองของขอมูลเทานั้น คือ ในแนววัด 13 ถึง
แนววดั 16 ระหวางระยะ 9.0-14.0 เมตร
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ภาพประกอบ 72 ผลการเปรยีบเทียบคาสภาพตานทานไฟฟา คาสภาพรับไวไดทางแมเหล็ก
                               เรดารหยัง่ความลึกศึกษาชั้นดินในพื้นที่โคกไพ

       4.5.2 การเปรยีบเทียบผลการวัดทางธรณีฟสิกสในพื้นที่ TM ΙΙΙ
การน ําเรดารแกรมและภาคตัดขวางของคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏในพื้นที่ TM ΙΙΙ มา

ทํ าการเปรียบเทียบแสดงดังภาพประกอบ 73-76 มีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ตํ าแหนงที่สัญญาณสะทอนของเรดารแสดงความไมตอเนื่องกับบริเวณที่นาสนใจจากการวัดคา
สภาพตานทานไฟฟาปรากฏสามารถสรุปผลไดดังนี้

ตํ าแหนงทีม่คีวามสอดคลองกันของขอมูลทั้งสอง ปรากฏใหเห็นในแนววัด 2 ระหวางระยะ 
9.0-10.0 เมตร แนววดั 7 ระหวางระยะ 5.0-6. เมตร แนววัด 8 ระยะ 3.5 เมตรและระหวางระยะ 

N600
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9.0-10.0 เมตร แนววดั 9 ระยะ 4.5, 9.3 และ 10.0 เมตร สวนตํ าแหนงนอกจากนี้ไมพบความสอด
คลองกันของขอมูลทั้งสอง ทั้งนี้นาจะมีสาเหตุมาจากการวัดคาสภาพตานทานไฟฟาที่มีเงื่อนไขที่
สํ าคญัหลายเงือ่นไข เชน ความไมเปนเนื้อเดียวกันของผิวดิน การจัดวางขั้วอิเลคโทรดทั้ง 4 ข้ัวบน
ผิวดนิทีม่ลัีกษณะตางกัน หรือ การวัดในแนววัดเดียวกันในวัน เวลาที่ตางกัน เปนตน

สวนผลการน ําบริเวณที่นาสนใจจากการวัดปริมาณทางธรณีฟสิกสทั้ง 3 วิธี มาเปรียบเทียบ
แสดงดังภาพประกอบ 77 ซึง่สามารถสรุปผลไดวา บริเวณที่มีความสอดคลองกันของขอมูลทั้ง 3 
วธิ ี จะปรากฏใหเหน็ที่ระหวางระยะ 9.0-10.0 เมตร ในแนววัด 1ถึงแนววัด 2 และที่ระหวางระยะ 
4.5-11.0 เมตรในแนววดั 7 ถึงแนววัด 11 ดังนั้นในการขุดเพื่อยืนยันผลที่ไดจากการวัดนั้น นอก
จากจะขดุยนืยนัตามตํ าแหนงที่มีความสอดคลองกันของการวัดทั้ง 3 วิธีเปนหลักแลว ยังจะขุดตาม
ตํ าแหนงที่สัญญาณสะทอนของเรดารแสดงความไมตอเนื่องแบบตางๆดวย โดยไดคัดเลือกตัวแทน
ของสญัญาณสะทอนที่แสดงความไมตอเนื่องตามแนวราบทั้ง 4 แบบออกมา (พิจารณาจากความ
เหมาะสมของพืน้ทีป่ระกอบดวย) ซึ่งตํ าแหนงที่ทํ าการขุดเพื่อยืนยันผลนั้นไดแสดงดังตาราง 13

ตาราง12  ตํ าแหนงการขุดคนทางโบราณคดีในพื้นที่ TM ΙΙΙ

ตํ าแหนงขุดคน แนววัด ระยะ (เมตร) ตํ าแหนง แนววัด ระยะ (เมตร)
1 2 6.00-7.00 6 8 2.50-3.50
2 2 9.00-10.00 7 8 9.00-10.00
3 4 7.50-8.50 8 9 4.00-5.00
4 7 1.00-2.00 9 9 9.50-10.50
5 7 5.00-6.00 10 10 4.00-5.00
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ภาพประกอบ 77 ผลการเปรยีบเทียบคาสภาพตานทานไฟฟา คาสภาพรับไวไดทางแมเหล็ก
                               เรดารหยั่งความลึกศึกษาชั้นดินในพื้นที่ TM ΙΙΙ

4.6 ผลการขดุคนทางโบราณคดีเพื่อยืนยันผลการวัดทางธรณีฟสิกส

การขดุคนทางโบราณคดียืนยันผลที่ไดจากการวัดปริมาณทางธรณีฟสิกสในครั้งนี้ ไดอยูภาย
ใตการควบคุมและดูแลของ คุณศิริพร ล่ิมวิจิตรวงศ นักโบราณคดีจากสํ านักงานโบราณคดีและ
พพิธิภณัฑสถานแหงชาติที่ 10 จังหวัดสงขลา
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      4.6.1 ผลการขดุคนทางโบราณคดีเพื่อยืนยันผลการวัดทางธรณีฟสิกสในพื้นที่โคกไพ

ตํ าแหนงที ่1 แนววัด 15  ระหวางระยะ 12-14 เมตร ซึ่งแสดงคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็ก
สูงและสัญญาณสะทอนของเรดารหยั่งความลึกศึกษาชั้นดินมีลักษณะที่ไมตอเนื่องนั้น พบวาตรง
ตํ าแหนงดงักลาว ที่ผิวดินมีลักษณะเปนหลุมรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดประมาณ 0.5X2 เมตร และมี
กองเศษโบราณวัตถุกระจายอยูรอบขอบหลุม เมื่อพิจารณาจากลักษณะของหลุมที่เกิดขึ้นและคํ า
ปรึกษาจากนักโบราณคดี คาดวาหลุมดังกลาวเปนหลุมที่เกิดจากการขุดคนทางโบราณคดีกอน
หนานั้น

ตํ าแหนงที ่ 2 แนววัด 13 ระหวางระยะ 10-11 เมตร พบวาสาเหตุที่ทํ าใหคาสภาพรับไวได
ทางแมเหล็กมีคาสูงและสัญญาณสะทอนของเรดารหยั่งความลึกศึกษาชั้นดินมีลักษณะไมตอเนื่อง 
ก็เนื่องมาจากบริเวณดังกลาวปรากฏเปนฐานของเตาเผาโบราณชุมชนปะโอใหเห็นในบางสวนที่ผิว
ดิน และเมื่อทํ าการปาดดินขางเคียงออกก็พบวาเปนฐานเตาเผาโบราณขนาดเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 1.30 เมตร ที่สวนฐานถูกแบงออกเปน 4 สวน คลายรูปกากบาทซึ่งคาดวาเปนรองลมหรือ
รองไฟ ดังแสดงในภาพประกอบ 78

                     ภาพประกอบ 78 ฐานของเตาเผาโบราณที่พบในแนววัด 13
         ระยะ 10.0-11.0 เมตร ของพื้นที่โคกไพ
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4.6.2 ผลการขดุคนทางโบราณคดีเพื่อยืนยันผลการวัดทางธรณีฟสิกสในพื้นที่ TM ΙΙΙ

ตํ าแหนงขุดคนที่ 1 (แนววัด 2 ระหวางระยะ 6.0-7.0 เมตร)
สัญญาณจากเรดารแกรมที่ปรากฏความไมตอเนื่องตามแนวราบในตํ าแหนงนี้จัดอยูใน

ประเภท B โดยเมื่อทํ าการขุดจากผิวดินลึกลงไปจนถึงระดับ 0.44 เมตร พบเศษโบราณวัตถุ
กระจายอยูในปริมาณนอยมาก (เทียบกับตํ าแหนงขุดคนอื่นๆ) และพบตํ าแหนงที่เศษวัสดุโบราณ
บางสวนอัดแนนรวมกับดิน ทํ าใหตํ าแหนงดังกลาวมีความหนาแนนมากกวาดินบริเวณขางเคียง 
ผลการขุดคนในตํ าแหนงนี้แสดงดังภาพประกอบ 79

  

กลุมเศษโบราณวตัถุ

ภาพประกอบ 79 กลุมเศษวัสดุเตาเผาโบราณที่พบภายในตํ าแหนงขุดคนที่ 1
                                   เมื่อ A: ผิวดนิชั้นบน

                 B: ชัน้ทีป่รากฏกลุมเศษโบราณวัตถุในปริมาณที่ไมมาก

ตํ าแหนงขุดคนที่ 2 (แนววัด 2 ระหวางระยะ 9.0-10.0 เมตร)
สัญญาณจากเรดารแกรมที่ปรากฏความไมตอเนื่องตามแนวราบในตํ าแหนงนี้จัดอยูใน

ประเภท C เมื่อทํ าการขุดจากผิวดินลึกลงไปจนถึงระดับ 0.48 เมตร เร่ิมพบเศษโบราณวัตถุ
กระจายอยู และเมื่อขุดตอจนถึง 0.60 เมตร พบตํ าแหนงที่เศษโบราณวัตถุสวนใหญอัดแนนรวมกัน
กบัดิน (มปีริมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับตํ าแหนงขุดคนอื่นๆ) จึงทํ าใหดินที่ตํ าแหนงดังกลาวมีความ
หนาแนนมากกวาดินบริเวณขางเคียง ผลการขุดคนในตํ าแหนงนี้แสดงดังภาพประกอบ 80

0.44m.

A

B

Surface
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กลุมเศษโบราณวัตถุ

ภาพประกอบ 80 กลุมเศษโบราณวัตถุที่พบภายในตํ าแหนงขุดคนที่ 2
                                   เมื่อ A: ผิวดนิชั้นบน B: ชัน้ทีป่รากฏกลุมเศษโบราณวัตถุ
                                         C: ชัน้ทีป่รากฏเศษโบราณวัตถุกระจายอยูหนาแนน

ตํ าแหนงขุดคนที่ 3 (แนววัด 4 ระหวางระยะ 7.5-8.5 เมตร)
สัญญาณจากเรดารแกรมที่ปรากฏความไมตอเนื่องตามแนวราบในตํ าแหนงนี้จัดอยูใน

ประเภท C เมือ่ท ําการขุดจากผิวดินลึกไปจนถึงระดับ 0.65 เมตร เร่ิมพบเศษโบราณวัตถุกระจาย
อยู แตเมือ่ขุดจากระดับความลึก 0.65 เมตร ลงไป พบตํ าแหนงที่เศษโบราณวัตถุมีการอัดแนนรวม
กบัดิน จ ํานวน 3 ตํ าแหนง ภายในหลุมขุดคนดังกลาว ทํ าใหดินตรงตํ าแหนงดังกลาวมีความหนา
แนนมากกวาดินบริเวณขางเคียง ผลการขุดคนในตํ าแหนงนี้แสดงดังภาพประกอบ 81

   

กลุมเศษโบราณวัตถุ

ภาพประกอบ 81 กลุมเศษโบราณวัตถุที่พบภายในตํ าแหนงขุดค
                            เมื่อ A: ผิวดนิชั้นบน

                                            C: ชัน้ทีป่รากฏเศษโบราณวัตถุกระจายอย

Surface

Surface

0.48 m.

0.60 m.

A

B

C

A

นที่ 3

ูหนาแนน

0.65 m.

C
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ตํ าแหนงขุดคนที่ 4 (แนววดั 7 ระหวางระยะ 1.0-2.0 เมตร)
สัญญาณจากเรดารแกรมที่ปรากฏความไมตอเนื่องตามแนวราบในตํ าแหนงนี้จัดอยูใน

ประเภท A เมือ่ท ําการขุดจากผิวดินลึกไปจนถึงระดับ 0.10 เมตร พบรากไมขนาดใหญ (กอนหนา
นั้นไมพบเศษโบราณวัตถุ) ซึ่งเมื่อขุดลงไปจนถึงระดับความลึก 0.27 เมตร พบชั้นดินที่สองที่มี
ความแตกตางจากชั้นดินชั้นบนคือ มีสีจางกวาและความหนาแนนมากกวาดินชั้นบนอยางเห็นได
ชดั (เปนสัญญาณในSection 2 ทีป่รากฏในเรดารแกรม) โดยในชั้นดินที่สองนี้ไมพบวามีเศษวัสดุ
โบราณปรากฏอยู และที่ระดับความลึก 0.45 เมตร พบรากไม (ขนาดไมใหญเทากับอันแรกที่ขุดเจอ
กอนหนานั้น) ปรากฏอยูภายในชั้นดินที่สองเชนกัน ผลการขุดคนในตํ าแหนงนี้แสดงดังภาพ
ประกอบ 82

รากไม

ชัน้ดินที่สอง

ภาพประกอบ 82  รากไมและชั้นดินที่สองที่พบภายในตํ าแหนงขุดคนที่ 4
                                    เมื่อ A: ผิวดินชั้นบน X: ชัน้ทีพ่บรากไม
                                          A1: ชัน้ดนิดานลางทีม่สีีจางกวาและความหนาแนนมากกวาดินชั้น
                                                บน

ตํ าแหนงขุดคนที่ 5 (แนววัด 7 ระหวางระยะ 5.0-6.0 เมตร)
สัญญาณจากเรดารแกรมที่ปรากฏความไมตอเนื่องตามแนวราบในตํ าแหนงนี้จัดอยูใน

ประเภท A เมือ่ท ําการขดุจากผิวดินลึกลงไปจนถึงระดับ 0.53 เมตร เร่ิมพบวามีการกระจายของ
เศษโบราณวตัถุ และจากระดับความลึกนี้ลงไป พบเศษโบราณวัตถุในบางตํ าแหนงมีการอัดแนน
รวมกับดิน จึงทํ าใหตํ าแหนงดังกลาวมีความหนาแนนมากวาดินบริเวณขางเคียง ผลการขุดใน
ตํ าแหนงขุดคนนี้แสดงดังภาพประกอบ 83

Surface

0.10 m.

0.27m.

0.45 m.

A

X

A1

X
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กลุมเศษโบราณวัตถุ

ภาพประกอบ 83 กลุมเศษโบราณวัตถุที่พบภายในตํ าแหนงขุดคนที่ 5
                           เมื่อ A: ผิวดินชั้นบน C: ชัน้ทีป่รากฏเศษโบราณวัตถุกระจายอยูหนาแนน

ตํ าแหนงขุดคนที่ 6 (แนววัด 8 ระหวางระยะ 2.5-3.5 เมตร)
สัญญาณจากเรดารแกรมที่ปรากฏความไมตอเนื่องตามแนวราบในตํ าแหนงนี้จัดอยูใน

ประเภท A เมือ่ท ําการขุดจากผิวดินตั้งแตที่ระดับความลึก 0.10 เมตรลงไป เร่ิมพบวามีการกระจาย
ของเศษโบราณวัตถุปรากฏใหเห็นตลอด และที่ระดับความลึก 0.32 เมตร สังเกตพบชั้นดินที่สองที่
มีความแตกตางจากชั้นดินชั้นบนคือ มีสีจางกวาและความหนาแนนมากวาดินชั้นบนอยางเห็นได
ชดั (คาดวาเปนสัญญาณในชวงที่ 2 ที่ปรากฏในเรดารแกรม) โดยในชั้นดินที่สองนี้ไมพบวามีเศษ
โบราณวตัถปุรากฏอยูและนอกจากนี้ยังไดพบรากไม ที่ระดับความลึก 0.40 เมตร ผลการขุดคนใน
ตํ าแหนงนี้แสดงดังภาพประกอบ 84

            

กลุมเศษโบราณวัตถุ

ชัน้ดนิทีส่อง

ดินช้ันบน

   ภาพประกอบ 84 กลุมเศษโบราณวัตถุและชั้นดินที่สองภายในตํ าแหนงขุดคนที่ 6
                          เมื่อ A: ผิวดนิชั้นบน X: ชัน้ทีพ่บรากไม

                                          A1: ชัน้ดนิทีส่องทีม่สีีจางกวาและความหนาแนนมากกวาดินชั้นบน  
                                          B: ชัน้ทีป่รากฏกลุมเศษโบราณวัตถุไมมาก

Surface

0.53 m.

A

C

Surface

0.10 m.

0.32 m.

0.40 m.

A

B

A1

X
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ตํ าแหนงที่ 7 (แนววัด 8 ระหวางระยะ 9.0-10.0 เมตร)
สัญญาณจากเรดารแกรมที่ปรากฏความไมตอเนื่องตามแนวราบในตํ าแหนงนี้จัดอยูใน

ประเภท B เมือ่ท ําการขุดจากผิวดินลึกลงไปจนถึงระดับ 0.10 เมตร เร่ิมปรากฏการกระจายของ
เศษโบราณวัตถุใหสังเกตเห็น แตต้ังแตระดับความลึก 0.30 เมตร เศษโบราณวัตถุเร่ิมปรากฏให
เหน็นอยลง ผลการขุดคนในตํ าแหนงนี้แสดงดังภาพประกอบ 85

        

กลุมเศษโบราณวตัถุ

ภาพประกอบ 85 กลุมเศษโบราณวัตถุและชั้นดินที่สองที่พบภายในตํ าแหนงขุดคนที่ 7
          เมื่อ A: ผิวดนิชั้นบน B: ชัน้ทีป่รากฏกลุมเศษโบราณวัตถุไมมาก

ตํ าแหนงขุดคนที่ 8 (แนววดั 9 ระหวางระยะ 4.0-5.0 เมตร)
สัญญาณจากเรดารแกรมที่ปรากฏความไมตอเนื่องตามแนวราบในตํ าแหนงนี้จัดอยูใน

ประเภท A เมือ่ท ําการขดุจากผิวดินลึกลงไปจนถึงระดับ 0.30 เมตร พบรากไม (กอนหนานั้นไม
ปรากฏเศษวัสดุโบราณ)และเมื่อขุดถึงระดับความลึก 0.40 เมตร พบชั้นดินที่สองซ่ึงแตกตางจาก
ชั้นดินชั้นบน คือ มีสีจางกวาและความหนาแนนมากกวาดินชั้นบนอยางเห็นไดชัด(คาดวาเปน
สัญญาณในชวงที่ 2 ที่ปรากฏในเรดารแกรม) โดยในชั้นดินที่สองนี้ไมพบวามีเศษวัสดุโบราณ
ปรากฏอยู ผลการขุดคนในตํ าแหนงนี้แสดงดังภาพประกอบ 86

Surface

0.10 m.
A

B
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ภาพประกอบ 86 ผังของชั้นดินภายในตํ าแหนงขุดคนที่ 8
          เมื่อ A: ผิวดนิชั้นบน X: ชัน้ทีพ่บรากไม

                                         A1: ชัน้ดนิทีส่องทีม่สีีจางกวาและความหนาแนนมากกวาผิวดินชั้นบน

ตํ าแหนงขุดคนที่ 9 (แนววัด 9 ระหวางระยะ 9.5-10.5 เมตร)
สัญญาณจากเรดารแกรมที่ปรากฏความไมตอเนื่องตามแนวราบในตํ าแหนงนี้จัดอยูใน

ประเภท B เมือ่ท ําการขุดจากผิวดินลึกลงไปจนถึงระดับ 0.60 เมตร เร่ิมสังเกตเห็นการกระจายของ
เศษโบราณวัตถุ แตเมื่อขุดจนถึงที่ระดับความลึก 0.60 เมตร พบตํ าแหนงที่เศษโบราณวัตถุมีการ
อัดแนนรวมกบัดิน จงึท ําใหที่ตํ าแหนงดังกลาวมีความหนาแนนมากกวาดินบริเวณขางเคียง ผลการ
ขุดคนในตํ าแหนงนี้แสดงดังภาพประกอบ 87

      

ก ลุ ม เ ศ ษ โ บ ร า ณ วั ต ถุ

     ภาพประกอบ 87 กลุมเศษโบราณวัตถุและชั้นดินที่สองภายในตํ าแหนงขุดคนที่ 9
                              เมื่อ A: ผิวดนิชั้นบน B: ชัน้ทีป่รากฏกลุมเศษโบราณวัตถุไมมาก
                                    C: ชัน้ทีป่รากฏเศษโบราณวัตถุกระจายอยูหนาแนน

Surface

0.10 m.

0.30 m.

A

X

A1
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0.60 m.

A,B

C
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ตํ าแหนงขุดคนที่ 10 (แนววัด 10 ระหวางระยะ 4.0-5.0 เมตร)
สัญญาณจากเรดารแกรมที่ปรากฏความไมตอเนื่องตามแนวราบในตํ าแหนงนี้จัดอยูใน

ประเภท D เมือ่ท ําการขุดตั้งแตจากผิวดินลึกลงไปจนถึงระดับ 0.53 เมตร พบวาชวงความลึกดัง
กลาวมกีารกระจายของเศษวัสดุโบราณ แตเมื่อขุดจากระดับความลึก 0.53 เมตรลงไป เมตร พบ
ชั้นดินที่สองซึ่งแตกตางจากชั้นดินชั้นบน คือ มีสีจางกวาและความหนาแนนมากกวาดินชั้นบน
อยางเหน็ไดชัด(คาดวาเปนสัญญาณในชวงที่ 2 ที่ปรากฏในเรดารแกรม) โดยในชั้นดินที่สองนี้ไม
พบวามเีศษวัสดุโบราณปรากฏอยู ผลการขุดคนในตํ าแหนงนี้แสดงดังภาพประกอบ 88

  

กลุมเศษโบราณวัตถุ

ภาพประกอบ 88 กลุมเศษโบราณวัตถุและชั้นดินที่สองภายในตํ าแหนงขุดคนที่ 10
                         เมื่อ A: ผิวดินชั้นบน B: ชัน้ทีป่รากฏกลุมเศษโบราณวัตถุไมมาก

                                         A1: ชัน้ดนิทีส่องทีม่สีีจางกวาและความหนาแนนมากกวาผิวดินชั้นบน

4.7 การเปรยีบเทียบขอมูลที่ไดจากการขุดสํ ารวจทางโบราณคดีกับขอมูลจากการวัดปริมาณทาง
      ธรณีฟสิกส

พืน้ทีโ่คกไพ สามารถเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการขุดสํ ารวจทางโบราณคดีกับขอมูลจาก
การวัดปริมาณทางธรณีฟสิกสไดดังนี้

(1) สัญญาณสะทอนที่แสดงความไมตอเนื่องของเรดารหยั่งความลึกศึกษาชั้นดิน ชวยให
การกํ าหนดตํ าแหนงการขุดคนทางโบราณคดีไดแคบขึ้นจากพื้นที่ๆมีขนาดใหญดังเชนในพื้นที่โคก
ไพ ซึง่เมือ่พจิารณารวมกับขอมูลคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็ก ทํ าใหกํ าหนดตํ าแหนงฐานของเตา
เผาไดถูกตอง

Surface

0.53 m.

A
B

A1
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(2) บริเวณทีม่ีคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กสูงกวา 49 cgs. ซึง่ปรากฏอยูในหลายบริเวณใน
พื้นที่ศึกษานี้ เมื่อพิจารณาจากพื้นที่จริงพบวาเปนบริเวณที่มีเศษโบราณวัตถุกระจายอยูที่ผิวดิน
จ ํานวนมาก รวมทั้งในตํ าแหนงที่พบฐานของเตาเผาโบราณดวย

(3) สวนผลการวดัคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏที่กํ าหนดใหบริเวณที่มีความตอเนื่องในทุก
ระดับความลึกเปนบริเวณที่นาสนใจนั้น พบวาไมสามารถที่จะระบุไดอยางชัดเจนวาบริเวณดัง
กลาวเปนบริเวณที่มีเศษวัสดุเตาเผาดินหรือเศษโบราณวัตถุ เพราะชั้นดินเองในบางตํ าแหนงก็
สามารถใหคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏตอเนื่องในทุกความลึกไดเชนกัน

พืน้ที่ TM ΙΙΙ สามารถเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการขุดสํ ารวจทางโบราณคดีกับขอมูลจาก
การวัดปริมาณทางธรณีฟสิกสไดดังนี้

(1) สัญญาณที่ปรากฏความไมตอเนื่องตามแนวราบบนเรดารแกรมประเภท A พบวา
สัญญาณสะทอนสวนใหญมาจากรากไม ยกเวนในแนววัด 7 ระยะ 5.5-6.5 เมตร ที่สะทอนมาจาก
กลุมเศษภาชนะโบราณ ดังนั้นเมื่อเทียบกับขอมูลคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏจะพบวา ที่
ตํ าแหนงเดยีวกนัจะพบวาเปนกลุมที่มีคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏไมถึง 80 โอหม.เมตร

(2) สัญญาณที่ปรากฏความไมตอเนื่องตามแนวราบบนเรดารแกรมประเภท B พบวา
สัญญาณสะทอนมาจากเศษวัสดุโบราณทั้ง 3 แนววัด แตปริมาณของเศษวัสดุโบราณที่ขุดพบจาก
ตํ าแหนงดังกลาวพบวามีจํ านวนนอยมากเมื่อเทียบกับหลุมขุดอื่นๆ และที่ตํ าแหนงสัญญาณ
สะทอนมีลักษณะเอียงผิดปรกตินั้น นาจะเปนตํ าแหนงที่เศษภาชนะโบราณอัดแนนรวมกันกับดิน
ท ําใหบริเวณดังกลาวมีความหนาแนนตางจากดินโดยรอบ

(3) สัญญาณที่ปรากฏความไมตอเนื่องตามแนวราบบนเรดารแกรมประเภท C พบวา
สัญญาณสะทอนมาจากเศษวัสดุโบราณทั้ง 2 แนววัด แตปริมาณของเศษวัสดุโบราณที่ขุดพบจาก
ทั้งสองตํ าแหนงดังกลาวพบวามีจํ านวนมากเมื่อเทียบกับหลุมขุดอื่นๆ จึงทํ าใหสัญญาณสะทอน
จากต ําแหนงดังกลาวมีแอมปริจูดสูงเมื่อเทียบกับสัญญาณประเภทอื่นๆ

(4) สัญญาณที่ปรากฏความไมตอเนื่องตามแนวราบบนเรดารแกรมประเภท D พบวา
สัญญาณสะทอนมาจากเศษวัสดุโบราณที่กระจายอยูกันเปนกลุมหลวมๆ

(5) สวนผลการวดัคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏที่กํ าหนดใหบริเวณที่มีความตอเนื่องในทุก
ระดับความลึกเปนบริเวณที่นาสนใจนั้น พบวาไมสามารถที่จะระบุไดอยางชัดเจนวาบริเวณดัง
กลาวเปนบริเวณที่มีเศษวัสดุเตาเผาดินหรือเศษโบราณวัตถุ เพราะชั้นดินเองในบางตํ าแหนงก็
สามารถใหคาสภาพตานทานไฟฟาปรากฏตอเนื่องในทุกความลึกไดเชนกัน
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(6) เนือ่งจากผลการสรุปของเรดารหยั่งความลึกศึกษาชั้นดินวาดินชั้นบนที่อยูในสวนที่ 1 มี
ความลกึจากผวิดนิลงไปประมาณ 0.50 เมตร และเปนชั้นที่ถูกรบกวน ทํ าใหการเรียงลํ าดับชั้นของ
ดินเสยีไป จงึอาจเปนเหตุผลที่ทํ าใหการกํ าหนดบริเวณที่มีคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กสูงกวา 49 
cgs. เปนบริเวณที่นาสนใจนั้น แตจากผลการขุดคนทางโบราณคดีในพื้นที่ ไมอาจใชกํ าหนด
ตํ าแหนงทีม่เีศษวัสดุเตาเผาโบราณกระจายอยูหนาแนนในชั้นดินได ซึ่งอาจเปนเพราะเศษวัสดุเตา
เผาโบราณหรือเศษภาชนะโบราณวัตถุที่ใหคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กสูงอาจจะเปนสวนที่ถูก
กลบัข้ึนมาอยูบริเวณผิวดินและหางไกลจากตํ าแหนงที่แทจริง หรือเปนเพราะขอจํ ากัดของเครื่องมือ
วดัคาสภาพรบัไวไดทางแมเหล็กเองที่มีอํ านาจหยั่งลึกสูงสุดเพียง 0.10 เมตร เทานั้น  จึงทํ าใหไม
สามารถวดัคาสภาพรับไวไดทางแมเหล็กของเศษวัสดุเตาเผาโบราณหรือเศษภาชนะโบราณวัตถุ
ทีอ่ยูในระดับความลึกมากกวา 0.10 เมตร
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