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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีไ้ด้ท าการสืบค้นแหล่งแร่ท่ีพบในพืน้ท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ แหล่งแร่เหลก็น า้พี ้แหล่งแร่เหลก็บ้านเขาเหลก็ และแหล่ง
แร่เหลก็บ้านปางวุ้น จากการวิเคราะห์ค่าปริมาณร้อยละของเหลก็ (Fe) พบว่า  แร่เหลก็น า้พีม้ี Fe เท่ากับ 68.40 แร่เหลก็บ้านเขาเหลก็
มี Fe เท่ากับ 67.01 และแร่เหลก็บ้านปางวุ้นมี Fe เท่ากับ 57.24 โดยท้ัง 3 แหล่ง  เป็นแร่เหลก็ชนิดฮีมาไทต์ (Hematite) จากการน าแร่
ท่ีขุดได้มาย่อยแร่  และถลุง โดยใช้เตาแบบผสมผสานวิธีการแบบโบราณ ขึน้รูปแท่งด้วยการตีขึน้รูป พบว่า  เหลก็น า้พีไ้ด้ปริมาณ
เหลก็จ านวน 1,300 กรัม  เหล็กบ้านเขาเหล็กได้ปริมาณเหลก็จ านวน 773 กรัม และเหลก็บ้านปางวุ้นได้ปริมาณเหล็กจ านวน 873 
กรัม จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุผสม พบว่า แร่เหลก็น า้พีม้ีปริมาณร้อยละ Cu และ W มากท่ีสุด เท่ากับ 0.675 และ 3.19 ตามล าดับ 
แร่เหลก็บ้านปางวุ้นมีปริมาณร้อยละของ C และ Mn มากท่ีสุด เท่ากับ 1.8 และ 0.130 ตามล าดับ และแร่เหลก็บ้านเขาเหลก็มีปริมาณ
ร้อยละของ Fe มากท่ีสุด เท่ากับ 96.46 โดยแร่เหลก็ท้ัง 3 แหล่ง สามารถท่ีจะน ามาถลุงและขึน้รูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ และมีคุณสมบัติ
เทียบกับเหลก็ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมได้เช่นเดียวกับเหลก็ท่ัวไป  
ค าส าคัญ : แร่เหล็กน ้ าพ้ี, แร่เหลก็บา้นเขาเหล็ก, แร่เหลก็บา้นปางวุน้, เตาถลุงแบบผสมผสาน, เตาถลุงแร่, ปริมาณธาตุผสมในเหล็ก
น ้าพ้ี   
 

ABSTRACT 

This research explored the iron ore deposit found in Uttaradit province such as Nampee, Baan Kao Lek and Baan Pang Woon. 
The chemical analysis showed that the percentage of iron in the iron ores from Nampee, Baan Kao Lek and Baan Pang Woon 
were 68.40, 67.01 and 57.24 respectively. All of the iron ores found were in form of Hematite. In this study, the iron ores were 
processed, smelted by a smelter with the combination of ancient and modern skills. The smelted irons were forged into bars with 
quantities of 1,300 grams of Nampee iron, 773 grams of Baan Kao Lek iron and 873 grams of Baan Pang Woon iron. The 
chemical analysis after smelting showed that Nampee iron consisted of 0.675%Cu and 3.19%W. Baan Pang Woon iron consisted 
of 1.8%C and 0.130%Mn. Baan Kao Lek iron consisted of 96.47%Fe. The iron ore from these deposits could be forged with 
comparable qualities with the modem steel.     
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1.      บทน า 
         แร่เหล็กมีอยูห่ลายชนิดท่ีถูกคน้พบ ซ่ึงแต่ละชนิดจะให้ค่าร้อยละของเหล็กท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะมากหรือน้อยแลว้แต่ชนิดของ
แร่เหล็ก  มีนักวิชาการแบ่งชนิดของแร่เหล็ก คือ แร่เหล็กแมกนีไทต์ (Magnetite) มีสูตรทางเคมี Fe3O4  แร่เหล็กไลมอไนต ์
(Limonite) มีสูตรทางเคมี Fe2O3nH2O แร่เหล็กไพไรต์ (Pyrite) มีสูตรทางเคมี FeS2 แร่เหล็กซิเดอไรต์ (Siderite) มีสูตรทางเคมี 
FeCO3 และในพ้ืนท่ีบา้นน ้ าพ้ี พบแร่เหล็กน ้ าพ้ีเป็นชนิด  ฮีมาไทต์ (hematite) มีสูตรทางเคมี Fe2O3 B. Peters, [1] ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การวิจยัปี 2559 [2] ในการน าแร่เหลก็น ้าพ้ีวิเคราะห์ยงัส านกังานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 3 จ านวน 2 แหล่ง [2, 3] 
คือ แร่เหลก็น ้าพ้ีในพิพิธภณัฑบ์่อเหลก็น ้าพ้ี ซ่ึงปัจจุบนัไม่อนุญาตใหป้ระชาชนและผูป้ระกอบการขดุแร่เหลก็ (เน่ืองจากการอนุรักษ์
ของจงัหวดั) พบค่าร้อยละของแร่เหล็กน ้ าพ้ีเฉล่ียเท่ากบั 61.85 และแหล่งแร่เหล็กน ้ าพ้ีในแหล่งขุดแร่ปัจจุบนัท่ีมีการขุดอยู่บริเวณ
ดา้นหลงัพิพิธภณัฑ์  ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีขดุแร่เหลก็มาใชง้านท าผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนั พบค่าร้อยละของแร่เหล็กน ้าพ้ีเฉล่ียเท่ากบั 59.06 
[4] ซ่ึงแร่เหล็กทั้ง  2 แหล่งให้ค่าร้อยละท่ีไม่แตกต่างกนัมาก  และในพิพิธภัณฑ์ยงัพบร่องรอยการขุดแร่ในอดีต คือ บ่อพระแสง 
และบ่อพระขรรค์  แร่เหล็กน ้ าพ้ีทั้ง 2 บ่อ  เป็นแหล่งแร่เหล็กท่ีน าแร่มาถลุงเพ่ือท าพระขรรค์  และดาบเหล็กน ้ าพ้ี  เพื่อน าถวาย
พระมหากษตัริยใ์นสมยัโบราณตามค าบอกเล่าสืบต่อกนัมา การถลุงในประเทศฝ่ังยุโรปใชเ้ตาสูงในการถลุงแร่เหล็ก  ใช้เช้ือเพลิง
ถ่านโคก้ (Coke) หินปูน (Limestone) ท าให้เกิดความร้อนท่ีมีอุณหภูมิสูง [3, 5, 6, 7] ท าให้เกิดการหลอมละลาย จะไดเ้หลก็ดิบ (Pig 
Iron)  
         การถลุงแร่เหลก็น ้าพ้ีในอดีตของชาวบา้นน ้าพ้ี  ใชเ้ตาท่ีสร้างขึ้นจากการป้ันโดยใชดิ้นเหนียวผสมกบัวสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ิน ซ่ึงพบ
ได้จากร่อยรอยของเตาถลุงท่ีพบในพ้ืนท่ี  มีรูปทรงกระบอก มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ  60-70 เซนติเมตร ความสูง           
80 เซนติเมตร ใชแ้รงดนัลมจากการอดัอากาศในวตัถุรูปทรงกระบอกจ านวน 1-2 ลูก ใชแ้รงงานคนในการสร้างแรงลม [7] แสดงดงั
รูปที่ 1 
 

  
   

รูปท่ี 1     ซากเตาถลุงเหลก็น ้าพ้ีในอดีต [3, 7] 
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         จากขอ้มูลดา้นวตัถุท่ีพบในหมู่บา้นน ้าพ้ีจึงเป็นหลกัฐานท่ีพิสูจน์ไดว่้า  พ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นแหล่งถลุงแร่เหลก็ท่ีใหญ่  และดีท่ีสุด
ในประเทศไทยตั้งแต่สมยัอดีตถึงปัจจุบนั [3, 6] (รูปท่ี 2 a.) เทียบเท่าเหล็กท่ีใชใ้นต่างประเทศ (รูปท่ี 2 b.) และในประเทศท่ีพบใน
แหล่งต่าง ๆ  [9, 11]  เน่ืองจากความตอ้งการใช้งานท่ีมีมากในอดีต จึงใช้เป็นวตัถุดิบในการสร้างผลิตภณัฑ์ชนิดต่าง ๆ  และจาก
ปัญหาความตอ้งการ การใช้งานท่ีมากตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั และการขาดซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นเชิงวิชาการ เช่น การวิเคราะห์ปริมาณธาตุ
ผสมจากแหล่งแร่ท่ีพบในพ้ืนท่ี   
         วตัถุประสงคก์ารวิจยัน้ีจึงจะท าการสืบคน้แหล่งแร่ การถลุงแร่ การขึ้นรูปช้ินทดสอบ และท าการวิเคราะห์ปริมาณธาตุผสมท่ี
ท าให้คุณสมบติัท่ีดีกบัเหล็ก โดยใชเ้คร่ืองสเปกโตรมิเตอร์ (Spectrometer) เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบติัของแหล่งแร่ต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี
จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ซ่ึงการขดุแร่ในอดีต แสดงดงัรูปที่ 2  
 

  
a. การถลุงแร่ในหมู่บา้นเหลก็น ้าพ้ี [3, 7]         b. การถลุงแร่ในสหราชอาณาจกัร [3, 8] 

 

รูปท่ี 2     การถลุงแร่เหลก็ในอดีตท่ีผา่นมา 
 
2.     วิธีการวิจัย 
        2.1 การลงพ้ืนท่ี และการเก็บตวัอย่างการศึกษาแหล่งแร่เหล็กน ้ าพ้ี ไดส้ ารวจข้อมูลในพ้ืนท่ีต าบลน ้ าพ้ี อ าเภอทองแสนขนั 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีมีการสร้างผลิตภณัฑ์เหล็กน ้ าพ้ีมากท่ีสุด [3, 4, 12, 13] จากการน าแร่เหล็กน ้ าพ้ีมาถลุงในเตาถลุง 
และการตีขึ้นรูป ไดผ้ลิตภณัฑใ์นรูปแบบของ ดาบเหลก็น ้าพ้ี พระขรรคเ์หลก็น ้าพ้ี และมีดเหลก็น ้าพ้ี แสดงดงัรูปที่ 3  
 

  
 

รูปท่ี 3     การตีขึ้นรูปผลิตภณัฑเ์หลก็น ้าพ้ี [14] 
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         การศึกษาแหล่งแร่เหล็กบ้านเขาเหล็ก ตั้งอยู่ท่ีบ้านเขาเหล็ก ต าบลวงัแดง  อ าเภอตรอน จังหวดัอุตรดิตถ์ การส ารวจแร่ 
ประสานผูรู้้ในพ้ืนท่ี  เพื่อการขุดและย่อยแร่  เพ่ือเตรียมการถลุงในขั้นตอนการวิจยั การศึกษาแหล่งแร่เหล็กบา้นปางวุน้ ตั้งอยู่ท่ี
ต  าบลผกัขวง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอุตรดิตถ์ การศึกษาประสานกบักลุ่มผูรู้้ และนกัวิชาการเหมืองแร่ โดยท าการขดุคน้แร่ท่ีเห
ล่งแร่ น ามาย่อยและการแต่งแร่  เพื่อเตรียมการถลุงโดยใชเ้ตาถลุงแบบผสมผสานวิธีการโบราณ [3, 13] และพบว่า แหล่งแร่ทั้ง 2 
แหล่งเป็นสายแร่เดียวกนักบัแหล่งแร่เหลก็น ้าพ้ี  แสดงการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บตวัอยา่งดงัรูปท่ี 4  
 

  

 
    รูปท่ี 4     การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บตวัอยา่งแร่เหลก็  
 
         2.2 การถลุงแร่เหล็ก   การถลุงจะใชต้วัอย่างแร่ท่ีผ่านการย่อยจ านวนตวัอย่างละ 20 กิโลกรัม ใชก้ารควบคุมแรงดนัลมเขา้เตา
ถลุงปริมาณท่ีเท่ากนัใช้ถ่านไมจ้ านวน 20 กิโลกรัม/เตา เคร่ืองเป่าลมขนาด 1 แรงมา้ (Hp) จ านวน 1 ตวั [3, 7, 10, 13] การถลุงแสดง 
ดงัรูปที่ 5 และรูปที่ 6 
 

  
 

รูปท่ี 5     การถลุงแร่เหลก็ทั้ง 3 แหล่ง 
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รูปท่ี 6     แร่เหลก็ท่ีผา่นการถลุงดว้ยเตาถลุง 
 

          เม่ือถลุงแร่เหลก็น ้าพ้ี ถลุงแร่เหลก็บา้นเขาเหลก็ และถลุงแร่เหลก็บา้นปางวุน้ จะน ามาขึ้นรูปแบบแท่งในพ้ืนท่ีบา้นน ้าพ้ี พบว่า 
แร่แต่ละแหลง่ไดป้ริมาณเหลก็ท่ีแตกต่างกนั คือ แร่เหลก็น ้าพ้ีไดป้ริมาณเหลก็ท่ีถลุง 1,300 กรัม คิดเป็นร้อยละของเหลก็ท่ีไดร้้อยละ 
65 แร่เหล็กบ้านเขาเหล็กได้ปริมาณเหล็กท่ีถลุง  773  กรัม คิดเป็นร้อยละของเหล็กท่ีได้ร้อยละ 38.65  แร่เหล็กบ้านปางวุน้ได้
ปริมาณเหลก็ท่ีถลุง  873  กรัม คิดเป็นร้อยละของเหลก็ท่ีไดร้้อยละ 43.65 แสดงดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1        ปริมาณร้อยละของแร่เหลก็และเหลก็ท่ีถลุงไดแ้ต่ละแหล่งแร่ 

แหล่งแร่เหลก็ 
(ปริมาณแหล่งแร่ละ 2,000 กรัม) 

ปริมาณแร่เหลก็ (Fe) ร้อยละ  
(ทดสอบทางเคมีก่อนการถลุง) 

ปริมาณเหลก็ท่ีถลุงได ้(กรัม) 
 

แหล่งแร่เหลก็น ้าพ้ี 68.40 1,300 (65%) 

แหล่งแร่เหลก็บา้นเขาเหลก็ 67.01 773 (38.65%) 

แหล่งแร่เหลก็บา้นปางวุน้ 57.24 873 (43.65%) 

        
         จากตารางท่ี 1 ปริมาณแร่เหล็กท่ีถลุงได้แต่ละแหล่งแร่ พบว่า แต่ละแหล่งแร่ให้ปริมาณเหล็กท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัการน าแร่เหล็กก่อนการถลุงตรวจสอบปริมาณธาตุเหล็กท่ีส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 3 
จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์ พบว่า  แร่เหล็กน ้ าพ้ีมีปริมาณแร่เหล็กร้อยละ 68.40  แร่เหล็กบา้นเขาเหล็กมีปริมาณแร่เหล็ก    
ร้อยละ 67.01 และแร่เหลก็บา้นปางวุน้มีปริมาณแร่เหลก็ร้อยละ 57.24 โดยทั้ง 3 แหล่งเป็นแร่ชนิดฮีมาไทต ์(Hematite)  
 
3.      ผลการวิจัย 
         จากการขุดแร่ การแต่งแร่ การถลุงแร่ และการตีขึ้นรูป ไดแ้ท่งเหล็กจากแร่ทั้ง 3 แหล่งแร่  การวิจยัไดน้ าแท่งเหลก็มาวิเคราะห์
เพื่อหาปริมาณธาตุผสมด้วยเคร่ืองสเปกโตรมิเตอร์ (Spectrometer)  ซ่ึงจะแสดงถึงปริมาณธาตุผสมจากการวิเคราะห์จะเก็บค่า
ปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) ปริมาณธาตุคาร์บอน (C) ปริมาณธาตุทองแดง (Cu) ปริมาณธาตุแมงกานิส (Mn) ปริมาณธาตุทองแดง (Cu) 
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และปริมาณธาตุทังสเตน (W) ท่ีผสมในเหล็กน ้ าพ้ี เหล็กบ้านเขาเหล็ก และเหล็กบ้านปางวุน้ แท่งเหล็กท่ีได้จากการขึ้นรูปทั้ง           
3 แหล่งแร่ แสดงดงัรูปที่ 7   
 

 
 

รูปท่ี 7    แท่งเหลก็จากทั้ง 3 แหลง่แร่ 
 
ผลการวิเคราะหป์ริมาณธาตุผสมในเหลก็ทั้ง  3 แหล่งแร่ แสดงดงัน้ี  
         3.1 ผลการวิเคราะห์ป ริมาณธาตุ เหล็กน ้ าพ้ี  การวิเคราะห์ป ริมาณธาตุ เหล็ก (Fe) ธาตุคาร์บอน (C) ธาตุทองแดง  
(Cu) ธาตุแมงกานิส (Mn) และธาตุทงัสเตน (W) ท่ีผสมในเหลก็น ้าพ้ี แสดงผลดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2     ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุเหลก็น ้าพ้ี 

คร้ังท่ี Fe% C% Cu% Mn% W% 

1 79.7 0.0458 0.740 0.234 3.72 

2 86.2 0.0185 0.461 0.369 2.14 

3 76.7 0.0965 0.824 0.294 3.72 
ค่าเฉล่ีย 80.8 0.0536 0.675 0.299 3.19 

 
         3.2 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุเหล็กบา้นเขาเหล็ก การวิเคราะห์ปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) ธาตุคาร์บอน (C) ธาตุทองแดง (Cu) 
ธาตุแมงกานิส (Mn) และธาตุทงัสเตน (W) ท่ีผสมในเหลก็บา้นเขาเหลก็ แสดงผลดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3     ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุเหลก็บา้นเขาเหลก็ 

คร้ังท่ี Fe% C% Cu% Mn% W% 

1 94.9 0.0681 0.0324 0.028 0.019 

2 97.1 0.1110 0.0350 0.031 0.017 

3 97.4 0.0594 0.0389 0.025 0.015 
ค่าเฉล่ีย 96.46 0.0795 0.0354 0.028 0.017 
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       3.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุเหล็กบ้านปางวุน้ การวิเคราะห์ปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) ธาตุคาร์บอน (C) ธาตุทองแดง (Cu)  
ธาตุแมงกานิส (Mn) และธาตุทงัสเตน (W) ท่ีผสมในเหลก็บา้นปางวุน้ ดงัแสดงผลตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4      ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุเหลก็บา้นปางวุน้ 

คร้ังท่ี Fe% C% Cu% Mn% W% 

1 84.6 1.80 0.698 0.120 3.72 

2 85.7 1.80 0.553 0.128 2.97 

3 87.8 1.80 0.313 0.143 1.57 

ค่าเฉล่ีย 86.03 1.80 0.521 0.130 2.75 
 
4.      อภิปรายผล 
       การวิจยัน้ีเป็นการสืบคน้แหล่งแร่เหล็ก เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณแร่ร้อยละของธาตุเหล็ก (Fe) ก่อนการถลุง  ปริมาณการถลุง 
และการวิเคราะห์ปริมาณธาตุผสมของตวัอยา่งเหล็กน ้ าพ้ี อ าเภอทองแสนขนั แร่เหล็กบา้นเขาเหล็ก อ าเภอตรอน  และแร่เหล็กบา้น
ปางวุน้  อ าเภอทองแสนขนั   จากการถลุงไดป้ริมาณเหล็กท่ีแตกต่างกนั คือ เหล็กน ้ าพ้ีไดป้ริมาณเหล็กร้อยละ 65  เหล็กบา้นเขา
เหล็กได้ปริมาณร้อยละ 38.65  และเหล็กบ้านปางวุน้ไดป้ริมาณร้อยละ 43.65  ดา้นการวิเคราะห์ปริมาณธาตุผสมในเหล็กทั้ง  3  
แหล่ง พบว่า  เหลก็ท่ีมีปริมาณธาตุเหลก็ (Fe) มากท่ีสุด คือ เหลก็บา้นเขาเหลก็มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 96.46  เหลก็ท่ีมีปริมาณธาตุคาร์บอน 
(C) มากท่ีสุด คือ เหล็กบา้นปางวุน้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั   1.80  เหล็กท่ีมีปริมาณธาตุทองแดง (Cu) มากท่ีสุด คือ เหล็กน ้ าพ้ีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  0.675 เหล็กท่ีมีปริมาณธาตุแมงกานิส (Mn) มากท่ีสุด คือ เหล็กน ้ าพ้ีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.299  และเหล็กท่ีมีปริมาณธาตุ
ทงัสเตน (W) มากท่ีสุด คือ เหล็กน ้ าพ้ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19  จากผลการทดสอบ พบว่า แหล่งแร่เหล็กท่ีธาตุคาร์บอนต ่า ไดแ้ก่ เหล็ก
น ้ าพ้ีและเหล็กบา้นเขาเหล็ก  ซ่ึงจะท าให้มีความเหนียวสามารถขึ้นรูปไดดี้  ส่วนเหล็กบา้นปางวุน้มีธาตุคาร์บอนสูง  อาจขึ้นรูปได้
ยากกว่าเหล็กทั้ง 2 แหล่ง  แต่สามารถชุบแข็งได ้ และพบว่า  เหล็กทั้ง 3 แหล่งจากการวิจยัสามารถน ามาถลุง  ขึ้นรูปเป็นผลิตภณัฑ์
ได ้ และคุม้ค่ากบัการน ามาใช้งานเทียบเท่าเหล็กอุตสาหกรรม  สอดคลอ้งกบัท่ีมีการสืบคน้งานวิจยัจาก (อนุวฒัน์ จุติลาภถาวร, 
2552) [9] และ (อดุลย ์  พุกอินทร์, 2558, 2562) [4, 7]  เพ่ือสร้างเป็นผลิตภณัฑเ์หลก็น ้าพ้ี  
 
 5.    สรุป 
        การวิจัยได้น าแร่เหล็กน ้ าพ้ี  อ าเภอทองแสนขัน  แร่เหล็กบ้านเขาเหล็ก อ าเภอตรอน   และแร่เหล็กบ้านปางวุน้  อ าเภอ           
ทองแสนขนั ซ่ึงทั้ง 3 แหล่งอยู่ในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ โดยน ามาวิเคราะห์ทางเคมี  การถลุง  และวิเคราะห์ปริมาณธาตุผสม พบว่า แร่
เหล็กทั้ง 3 แหล่งมีปริมาณแร่เหล็ก (Fe) ร้อยละท่ีแตกต่างกนัเล็กน้อย  จากการทดสอบทางเคมีก่อนการถลุง  และเม่ือน าเหล็กทั้ง     
3 แหล่งมา ถลุงและขึ้นรูปแท่ง  เหล็กน ้าพ้ีไดป้ริมาณเหล็กท่ีมากที่สุดร้อยละ 65  ปริมาณธาตุผสมท่ีมีอยูใ่นเหลก็ทั้ง 3 แหล่ง  พบว่า 
ค่าปริมาณธาตุเหลก็ (Fe) ของเหลก็บา้นเขาเหลก็มีปริมาณมากท่ีสุดร้อยละ 96.46  ค่าปริมาณธาตุคาร์บอน (C) ของเหลก็บา้นปางวุน้
มีปริมาณมากท่ีสุดร้อยละ 1.80  ส่วนค่าปริมาณธาตุทองแดง (Cu) ธาตุแมงกานิส (Mn)  ธาตุทงัสเตน (W) ของเหล็กน ้ าพ้ีมีมากกว่า
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เหล็กบา้นเขาเหล็ก และบา้นปางวุน้  ผลการวิจยัแร่เหล็กทั้ง 3 แหล่งสามารถน าไปถลุงใชง้านได ้ มีความคุม้ค่ากบัการถลุงใช้งาน
และการขึ้นรูปเป็นผลิตภณัฑเ์หลก็ โดยมีคุณสมบติัเทียบเท่ากบัเหลก็ท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม     
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