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งานวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างสมบััติิเฉพาะทางแม่่เหล็็กและ
ปริิมาณธาตุุพื้้�นฐาน Fe, Al และ Ti ในหิิน ดิินและทรายของจัังหวััดภููเก็็ต ทั้้�งนี้้� เก็็บตััวอย่่าง
หิินและดิินจาก 10 จุุดในจัังหวััดภููเก็็ต สำำ�หรัับวิิเคราะห์์สมบััติเิ ฉพาะทางแม่่เหล็็กและปริิมาณ
Fe, Al และ Ti หาความสััมพัันธ์์ระหว่่างปริิมาณทั้้�งสองด้้วยวิิธีีการวิิเคราะห์์ปััจจััย ผลการ
ตรวจวััดปริิมาณ Fe, Al และ Ti ในหิินมีีค่่าอยู่่�ในช่่วง 12,570-36,300 มก./กก. 68,100118,400 มก./กก. และ 100-5,600 มก./กก. ตามลำำ�ดัับ ส่่วนในดิินและทรายมีีค่่าอยู่่�ในช่่วง
6,800-63,820 มก./กก. 11,000-121,200 มก./กก. และ <100-7,310 มก./กก. ตามลำำ�ดัับ
ค่่าสภาพรัับไว้้ได้้ทางแม่่เหล็็กและค่่าการเหนี่่�ยวนำำ�แมกนิิไทเซชัันแบบไอโซเทอร์์มััลอิ่่�มตััว
(SIRM) ของหิินอยู่่�ในช่่วง 3.34-337.3 µSI และ 19.29-3,620 mA/m ตามลำำ�ดัับ ส่่วนใน
ดิินและทรายอยู่่�ในช่่วง 5.01-165.6 µSI และ 18.87-1,084.7 mA/m ตามลำำ�ดัับ ค่่า
S-Ratio (อััตราส่่วนระหว่่าง IRM-100 mT และ SIRM) บ่่งบอกว่่าวััสดุุธรรมชาติิดัังกล่่าว
มีีแร่่เฟอร์์รีีแมกแนติิกผสมกัับพาราแมกเนติิกหรืือไดอาแมกเนติิก ผลจากการวิิเคราะห์์ปัจั จััย
ร่่วมจากวิิธีีการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบพบ 2 ปััจจััยร่่วม โดยปััจจััยร่่วมแรกเกี่่�ยวข้้องกัับ
ปริิมาณธาตุุในแร่่อิิลมีีไนต์์ ไบโอไทต์์และควอตซ์์ ส่่วนปััจจััยร่่วมที่่�สองเกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็น
แร่่ที่่�มีีสมบััติิทางแม่่เหล็็ก เช่่น ไททาโนแมกนีีไทต์์

คำำ�สำำ�คััญ :
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The study aimed to investigate correlations between magnetic properties and
contents of Fe, Al and Ti in rock, soil and sand samplings from Phuket Province.
Rock and soil samples from 10 sites were collected around Phuket island. Magnetic
properties and contents of Fe, Al and Ti of the samplings were determined;
relationships between the magnetic properties and element contents were then
analyzed using the factor analysis method. Results showed that the contents of Fe,
Al and Ti were 12,570-36,300 mg/kg, 68,100-118,400 mg/kg and 100-5,600 mg/kg,
respectively, in rocks and were 6,800-63,820 mg/kg, 11,000-121,200 mg/kg and
<100-7,310 mg/kg, respectively, in soils and sands. Magnetic susceptibility and
Saturation isothermail remanent magnetization (SIRM) were 3.34-337.3 µSI and
19.29-3,620 mA/m, respectively, for rocks, and were 5.01-165.6 µSI and 18.871,084.7 mA/m, respectively, for soils and sands. The values of S-Ratio (ratio of
IRM-100 mT to SIRM) indicated significance of paramagnetic or diamagnetic domains
mixed with ferrimagnetic minerals. Two factors arose from the factor analysis. The
first factor was related to the element contents in ilmenite, biotite and quartz
minerals, while the second factor was related to magnetic minerals, including
titanomagnetite.
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1. บทนำำ�

	หิินที่่�พบทั่่�วไปในจัังหวััดภููเก็็ตโดยมากเป็็นหิินแกรนิิตและ
หิินตะกอน โดยหิินดัังกล่่าวเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดของทรััพยากร
แร่่ธาตุุที่่�พบสะสมตััวตามลานแร่่ที่่�กระจายตััวอยู่่�ในพื้้�นที่่�ของ
จัังหวััดภููเก็็ตในอดีีต ในยุุคเฟื่่อ� งฟููของเหมืืองแร่่ภูเู ก็็ตแร่่เศรษฐกิิจ
ต่่างๆ ที่่�พบล้้วนมีีต้้นกำำ�เนิิดมาจากสายแร่่ควอตซ์์ในพื้้�นที่่� ส่่งผล
ให้้สามารถพบแร่่ดีีบุุกและแร่่ประกอบอื่่น� ๆ จำำ�นวนมากในพื้้�นที่่�
ดัังกล่่าว [1-2] จากข้้อมููลการสำำ�รวจทางธรณีีวิิทยาที่่� Garson
และคณะ [3] ได้้สำำ�รวจและตรวจวััดปริิมาณแร่่ธาตุุหลััก (Major
element) และธาตุุโลหะหนัักต่า่ งๆ ในวััสดุุธรรมชาติิที่่�กระจััดกระจายอยู่่�ในพื้้�นที่่�จัังหวััดกระบี่่� พัังงาและภููเก็็ต พบว่่า ข้้อมููล
ที่่�ได้้สำำ�รวจไว้้ไม่่มีีข้้อมููลของปริิมาณธาตุุโลหะหนัักเหล็็ก (Fe)
และอลููมิเิ นีียม (Al) ในงานสำำ�รวจดัังกล่่าว อย่่างไรก็็ตาม ปริิมาณ
ธาตุุเหล็็กและอะลููมิิเนีียมนั้้�นมีีความสำำ�คััญต่่อการใช้้ประเมิิน
คุุณภาพและการปนเปื้้�อนโลหะหนัักในตะกอนดิินในสิ่่ง� แวดล้้อม
ด้้วยตััวชี้วั้� ดั ปััจจััยการสะสมของโลหะหนััก (Enrichment factor;
EF) ซึ่่ง� สามารถใช้้ประเมิินผลรวมกัับตััวชี้้�วัดั คุุณภาพตะกอนดิิน
อื่่น� ได้้ ดัังที่่�ใช้้ในงานวิิจัยั ของ Duncan และคณะ [4] Khongsang
และคณะ [5] Suteerasak และคณะ [6] และ Suteerasak
และคณะ [7] ที่่�ใช้้อลููมิเิ นีียมเป็็นธาตุุโลหะอ้้างอิิงในการปรัับฐาน
ทางธรณีีเคมีี ของตััวแปร EF ส่่วนในงานวิิจััยของ Suteerasak
และ Bhongsuwan [8] และ Suteerasak และ Bhongsuwan
[9] ใช้้เหล็็กเป็็นธาตุุหลัักในการเปรีียบเทีียบความผิิดปกติิของ
ความเข้้มข้้นโลหะหนัักต่่างๆ ทั้้�งนี้้�มีีแร่่ที่่�มีีสมบััติิทางแม่่เหล็็ก
บางชนิิดที่่�มีีธาตุุ Fe Al และ Ti เป็็นองค์์ประกอบหลััก โดย
สามารถพบแร่่ดัังกล่่าวได้้ในดิิน ตะกอนดิิน และหิิน รวมถึึง
สามารถพบได้้ค่่อนข้้างมากในสิ่่�งแวดล้้อม โดยมากแร่่ที่่�มีีสมบััติิ
ทางแม่่เหล็็กเหล่่านี้้เ� กิิดขึ้้น� มาพร้้อมๆ กัับการเกิิดของหิินในช่่วง
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ที่่�มีีการเย็็นตััวของหิินเหลวร้้อนใต้้พื้้�นโลก ส่่วนในวััสดุุธรรมชาติิ
จำำ�พวกดิินและตะกอนดิินมาจากการผุุพัังของวััสดุุธรรมชาติิ
จำำ�พวกหิินและหน้้าดิินตามธรรมชาติิและมีีการสะสมตััวมา
ตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบััน [10] ในงานวิิจััยนี้้�แยกการพิิจารณา
ออกเป็็นสองส่่วนใหญ่่ๆ คืือ พิิจารณาสมบััติเิ ฉพาะทางแม่่เหล็็ก
โดยดููจากค่่าสภาพรัับไว้้ได้้ทางแม่่เหล็็ก (Magnetic susceptibility: k) และค่่าตััวแปรอื่่�นๆ ที่่�สะท้้อนถึึงสมบััติิเฉพาะทาง
แม่่เหล็็กต่่างๆ ในวััสดุุธรรมชาติิ เช่่น ค่่าการเหนี่่�ยวนำำ�แมกนิิไทเซชัันแบบไอโซเทอร์์มััลอิ่่�มตััว (Saturation isothermal
remanent magnetization: SIRM) และค่่า S-Ratio ที่่�เป็็นผล
จากการหาอััตราส่่วนของการลบล้้างอำำ�นาจแม่่เหล็็กคงค้้างแบบ
ไอโซเทอมััลและค่่า SIRM [11-15] ส่่วนที่่�สองเป็็นการตรวจหา
ปริิมาณธาตุุ Fe, Al และ Ti ที่่�ปะปนอยู่่�ในวััสดุุธรรมชาติิจำำ�พวก
ดิินและหิินว่่ามีีปริิมาณมากหรืือน้้อย เพื่่อ� นำำ�ไปใช้้เป็็นธาตุุโลหะ
อ้้างอิิงในการปรัับฐานทางธรณีีเคมีีวััสดุุต้้นกำำ�เนิิดในธรรมชาติิ
ของตะกอนดิิน โลหะ Al ถููกใช้้เป็็นธาตุุโลหะอ้้างอิิงในการปรัับ
ฐานทางธรณีีเคมีีในงานวิิจััยของ Khongsang และคณะ [5]
Suteerasak และคณะ [6] และ Suteerasak และคณะ [7]
เนื่่�องจากจุุดเก็็บตััวอย่่างในงานวิิจััยดัังกล่่าวตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียงกััน รวมถึึงใช้้ประเมิินความมากน้้อยของธาตุุดัังกล่่าว
ในวััสดุุธรรมชาติิเหมืือนกััน ทั้้�งนี้้�วััตถุุประสงค์์หลัักของงานวิิจััย
นี้้�มุ่่�งเน้้นไปที่่�การศึึกษาสมบััติิเฉพาะทางแม่่เหล็็กของวััสดุุ
ธรรมชาติิจำำ�พวกดิินและหิินในพื้้�นที่่�จัังหวััดภููเก็็ตและวิิเคราะห์์
หาปริิมาณธาตุุ Ti, Al และ Fe ที่่�ปะปนและสะสมตััวในวััสดุุ
ธรรมชาติิดัังกล่่าวพร้้อมหาความสััมพัันธ์์ระหว่่างสมบััติิเฉพาะ
ทางแม่่เหล็็กและปริิมาณธาตุุดัังที่่�พบจากงานวิิจััยต่่างๆ ที่่�เคย
ได้้ศึึกษาไว้้ก่่อนหน้้านี้้� [15-19]
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(a)
(b)
รููปที่่� 1 (a) ลัักษณะทางธรณีีวิิทยาของหิินและดิินในจัังหวััดภููเก็็ต (b) ตำำ�แหน่่งจุุดเก็็บตัวั อย่่างหิินและดิิน

2. ลัักษณะพื้้�นที่่�ศึึกษา

3. วิิธีีการทดลอง
	จัังหวััดภููเก็็ตตั้้�งอยู่่�ทางใต้้ของประเทศไทย มีีพื้้�นที่่�เป็็นเกาะ
3.1 การเก็็บตััวอย่่าง การเตรีียมตััวอย่่างและ
ขนาดใหญ่่อยู่่�ทางฝั่่�งทะเลด้้านตะวัันตกของคาบสมุุทรมลายูู 		 การทดลอง
อยู่่�ระหว่่างเส้้นรุ้้�งที่่� 7º 45’ 23.3” และ 8º 11’ 54.5” เหนืือ
และเส้้นแวงที่่� 98º 15’ 40.0” และ 98º 26’ 53.0” ตะวัันออก
ภููมิิประเทศเป็็นภููเขาต่่อเนื่่�องมาจากทิิวเขาตะนาวศรีีทอดยาว
ในแนวเหนืือใต้้เช่่นเดีียวกัับตััวเกาะ สภาพธรณีีวิิทยาของเกาะ
ภููเก็็ตประกอบด้้วยหิินตะกอนยุุคเพอร์์โมคาร์์บอนิิเฟอรััส
(Permo-Carboniferous Sedimentary Formation) ซึ่่�ง
เรีียกว่่า หิินชุุดภููเก็็ต ที่่�มีี pebbly mudstone, greywacke,
laminated quartzite, limestone, slate และ quartzitic
sandstone เป็็นส่่วนประกอบ ส่่วนหิินแกรนิิตที่่�พบจัดั เป็็นพวก
felsic granite-leucomonzogranite ซึ่่ง� มีี quartz monzonite
เพีียงเล็็กน้้อย โดยมีีสายแร่่ quartz, pegmatite และ aphanite
พบในพื้้�นที่่�ประมาณสองในสามของเกาะภููเก็็ต ดัังแสดงในรููป
ที่่� 1 [1-2]

		การเก็็บตััวอย่่างวััสดุุธรรมชาติิจำำ�พวกดิินและหิินจาก
พื้้�นที่่�จัังหวััดภููเก็็ต เป็็นการเก็็บตััวอย่่างวััสดุุธรรมชาติิที่่�มาจาก
การผุุพัังตามธรรมชาติิโดยอาศััยการเก็็บตััวอย่่างตามความ
เหมาะสมของสภาพภููมิิประเทศและการเอื้้�ออำำ�นวยของพื้้�นที่่�
ศึึกษาต่่อการเก็็บตัวั อย่่างในแต่่ละตำำ�แหน่่ง ทั้้�งนี้้จุ� ดุ เก็็บตัวั อย่่าง
แต่่ละจุุดที่่�กำำ�หนดไว้้เป็็นจุุดที่่�ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นที่่�เชิิงเขาที่่�เชื่่�อมต่่อ
กัับพื้้�นที่่�ราบลุ่่�มที่่�รองรัับน้ำำ��ที่่�ไหลลงมาจากภููเขาและมีีความ
เชื่่�อมโยงกัับที่่�ราบลุ่่�มที่่�เคยเป็็นที่่�ตั้้�งของเหมืืองแร่่ดีีบุุกเก่่าที่่�เดิิม
เป็็นลานแร่่ที่่�อุุดมไปด้้วยแร่่ดีีบุุกและแร่่ธาตุุอื่่�นๆ ในอดีีตหรืือ
มีีความเชื่่�อมโยงกัับพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลของจัังหวััดภููเก็็ต โดย
กำำ�หนดจุุดเก็็บตัวั อย่่างหิินและดิินบนพื้้�นฐานข้้อมููลการกระจาย
ตััวของชนิิดของหิินในจัังหวััดภููเก็็ต [1] ซึ่่�งในงานวิิจััยนี้้�มีีจุุดเก็็บ
ตััวอย่่างทั้้�งหมด 10 จุุดเก็็บตัวั อย่่าง แต่่ละจุุดเก็็บตัวั อย่่างบัันทึึก
พิิกััดตำำ�แหน่่งดััวยเครื่่�อง GPS (Garmin รุ่่�น etrex) (รููปที่่� 1)
การเก็็บตัวั อย่่างหิินเป็็นการเก็็บแบบสุ่่�มเก็็บตัวั อย่่างจากก้้อนหิิน

วารสารวิิจััยและพััฒนา มจธ. ปีีที่่� 44 ฉบัับที่่� 2 เมษายน-มิิถุุนายน 2564

ที่่�กระจายอยู่่�ตามบริิเวณเชิิงเขาและเลืือกหิินที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในสภาพ
ที่่�มีีการผุุพัังจนสููญเสีียการจัับตััวกัันของเนื้้�อหิินมาใช้้ ส่่วน
ตััวอย่่างดิินเป็็นการสุ่่�มเก็็บตัวั อย่่างจาก 5 จุุดย่่อยในพื้้�นที่่�เชิิงเขา
เดีียวกัับที่่�เก็็บหิินและนำำ�ดิินจากจุุดเก็็บย่่อยมาผสมรวมกััน
จากนั้้�นนำำ�ตัวั อย่่างที่่�เป็็นดิินและหิิน ไปอบไล่่ความชื้้น� ที่่�อุณ
ุ หภููมิิ
60-70 องศาเซลเซีียส เป็็นเวลา 24 ชั่่�วโมง นำำ�ดิินและหิินที่่�ผ่่าน
การอบแบ่่งออกเป็็นสองส่่วน ส่่วนแรกนำำ�ไปศึึกษาสมบััติิทาง
แม่่เหล็็ก ด้้วยการขึ้้�นรููปเป็็นชิ้้�นตััวอย่่างและตรวจวััดค่่าสภาพ
รัับไว้้ได้้ทางแม่่เหล็็ก (k) ด้้วยเครื่่�อง KLY-3S spinning kappabridge ของบริิษัทั AGICO และการทดลองเพื่่อ� ศึึกษาเหนี่่ย� วนำำ�
และการลบล้้างอำำ�นาจแม่่เหล็็กตกค้้างเพื่่�อหา ค่่าการเหนี่่�ยวนำำ�
แมกนิิไทเซชัันแบบไอโซเทอร์์มัลอิ่่
ั ม� ตััว (SIRM) ค่่าการเหนี่่�ยวนำำ�
แมกนิิไทเซชัันแบบย้้อนกลัับด้้วยสนามแม่่เหล็็กขนาด 100 mT
(IRM-100 mT) [20] และค่่า S-Ratio [12-15, 17-19] ส่่วน
ที่่�สองนำำ�ไปวิิเคราะห์์ธาตุุ โดยการนำำ�ตััวอย่่างดิินและหิินไป
เตรีียมขึ้้�นรููปเป็็นตััวอย่่างก่่อนทดสอบด้้วยวิิธีีทางรัังสีีเอกซ์์
(XRF) [21-23] การวิิเคราะห์์ดัังกล่่าวเป็็นการทดสอบกึ่่�งเชิิง
ปริิมาณ (Semi-Quantitative) ด้้วยเครื่่อ� ง WD-XRF (Zetium,
PANalytical) เพื่่�อตรวจหาปริิมาณธาตุุโลหะ Ti, Al และ Fe
ในวััสดุุธรรมชาติิดัังกล่่าว สุุดท้้ายศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
สมบััติเิ ฉพาะทางแม่่เหล็็กกับั ปริิมาณธาตุุจากการวิิเคราะห์์ปัจั จััย
ด้้วยสถิิติิการวิิเคราะห์์พหุุตััวแปร (Multivariate analysis)
เพื่่�อศึึกษาความสััมพัันธ์์ของปริิมาณทั้้�งสอง [15-19]

3.2 การวิิเคราะห์์สมบััติิเฉพาะทางแม่่เหล็็ก

		 สมบััติิทางเฉพาะแม่่เหล็็กสามารถใช้้ในการจำำ�แนก
ประเภทของแร่่ที่่�มีีสมบััติิทางแม่่เหล็็กที่่�มีีไดโพลแม่่เหล็็กเป็็น
องค์์ประกอบพื้้�นฐานและสามารถอธิิบายประเภทของโดมเมน
แม่่เหล็็ก ได้้แก่่ โดเมนเดี่่�ยว (SD) โดเมนเทีียม (PSD) หลาย
โดเมน (MD) หรืือโดเมนแบบซุุปเปอร์์พาราแมกเนติิก (SP)
ในวััสดุุธรรมชาติิชนิดิ ต่่างๆ ได้้ พฤติิกรรมของสมบััติทิ างแม่่เหล็็ก
สามารถนำำ�ไปจำำ�แนกแร่่ที่่�มีีสมบััติิทางแม่่เหล็็กขั้้�นพื้้�นฐานที่่�อยู่่�
ในวััสดุุธรรมชาติิ ได้้แก่่ แร่่ไดอาแมกเนติิก พาราแมกเนติิก
เฟอร์์โรแมกเนติิก เฟอร์์รี่่แ� มกเนติิกและแอนติิเฟอร์์โรแมกเนติิก
ทั้้�งนี้้�สมบััติิเฉพาะทางแม่่เหล็็กที่่�นำำ�มาใช้้ในงานวิิจััยนี้้�คืือ ค่่า k
และ SIRM ซึ่่ง� ตััวแปรจากสมบััติทิ างแม่่เหล็็กทั้้ง� สองมีีคุุณสมบััติิ
อัันโดเด่่นในการจำำ�แนกประเภทของโดเมนแม่่เหล็็กดัังที่่�
Thompson and Oldfield [11] ได้้แจกแจงไว้้ และสามารถ
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นำำ�ไปสู่่�การระบุุชนิิดของแร่่ที่่�มีีสมบััติิทางแม่่เหล็็ก เช่่น แร่่
ไดอาแมกเนติิกมีีไดโพลแม่่เหล็็กที่่�วางตััวในทิิศทางตรงข้้ามกัับ
สนามแม่่เหล็็กเหนี่่�ยวนำำ�ภายนอกส่่งผลให้้ค่่า k และ SIRM
มีีค่่าเป็็นลบ แร่่พาราแมกเนติิกมีีไดโพลแม่่เหล็็กที่่�วางตััวใน
ทิิศทางเดีียวกัับสนามแม่่เหล็็กเหนี่่�ยวนำำ�ภายนอกและปรัับ
สภาพไดโพลกลัับมาเป็็นเช่่นเดิิมเมื่่�อปราศจากสนามแม่่เหล็็ก
ส่่งผลให้้ค่่า k และ SIRM มีีค่่าเท่่ากัับศููนย์์หรืือมีีค่่าที่่�ต่ำำ��มากๆ
แร่่เฟอร์์โรแมกเนติิกเป็็นแร่่ที่่มีี� ไดโพลแม่่เหล็็กไวต่่อการเหนี่่ย� วนำำ�
ด้้วยสนามแม่่เหล็็กภายนอกมาก ส่่งผลให้้ค่่า k และ SIRM มีีค่่า
สููงมาก ทั้้�งนี้้ห� ากมีีไดโพลแม่่เหล็็กที่่มีีทิ
� ศิ ทางการวางตััวในทิิศทาง
ตรงกัันข้้ามอยู่่�อาจลดทอนความเป็็นแร่่ที่่�มีีสมบััติิทางแม่่เหล็็ก
ที่่�ดีีอย่่างแร่่เฟอร์์โรแมกเนติิกเป็็นแร่่เฟอร์์รี่่�แมกเนติิก และหาก
มีีสััดส่่วนขององค์์ประกอบของไดโพลแม่่เหล็็กที่่�วางตััวทั้้�งสอง
ทิิศทางมากเท่่ากัันวััสดุุดังั กล่่าวจััดอยู่่�ในกลุ่่�มของแร่่แอนติิเฟอร์์โรแมกเนติิก ในส่่วนของค่่า IRM-100 mT นั้้น� ใช้้ดููพฤติิกรรมการ
ถููกลบล้้างของ SIRM ได้้ด้้วยการใช้้สนามแม่่เหล็็กแบบย้้อนกลัับ
เพื่่�อดููการคงค้้างและจััดเรีียงตััวกลัับของไดโพลแม่่เหล็็ก ซึ่่�งค่่า
IRM-100 mT เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการนำำ�ไปหาค่่า S-Ratio ที่่�
มาจากการคำำ�นวนด้้วยการใช้้ค่่า IRM-100 mT/ SIRM ซึ่่�ง
สามารถใช้้ในการจำำ�แนกประเภทของโดเมนแม่่เหล็็กและแร่่ที่่�มีี
สมบััติิทางแม่่เหล็็กด้้วยเช่่นกััน วััสดุุที่่�มีีสมบััติิทางแม่่เหล็็กที่่�
สามารถเหนี่่�ยวนำำ�และลบล้้างอำำ�นาจแม่่เหล็็กตกค้้างด้้วย
สนามแม่่เหล็็กภายนอกได้้ง่่ายมีีค่่า S-Ratio ประมาณ -1 เช่่น
วััสดุุที่่มีี� แร่่เฟอร์์รี่่แ� มกเนติิกผสมร่่วมกัับแร่่แอนทิิเฟอร์์โรแมกเนติิก
วััสดุุที่่มีี� แร่่ที่่มีี� สมบััติทิ างแม่่เหล็็กที่่ส� ามารถเหนี่่�ยวนำำ�และลบล้้าง
อำำ�นาจแม่่เหล็็กตกค้้างได้้ยากมีีค่่า S-Ratio ประมาณ 1 เช่่น
วััสดุุที่่�มีีแร่่เฟอร์์รี่่�แมกเนติิกหรืือเฟอร์์โรแมกเนติิกจำำ�นวนมาก
และกลุ่่�มแร่่ที่่�สามารถถููกลบล้้างอำำ�นาจแม่่เหล็็กได้้โดยง่่ายด้้วย
สนามแม่่เหล็็กภายนอกหรืือเป็็นวััสดุุแม่่เหล็็กที่่ไ� ม่่ดีีมีีค่า่ S-Ratio
ประมาณ 0 [11-14]

3.3 การวิิเคราะห์์ปััจจััยด้้วยระเบีียบวิิธีีทางสถิิติิ

		การวิิเคราะห์์ความเกี่่�ยวพัันกัันของสมบััติิเฉพาะทาง
แม่่เหล็็กและปริิมาณธาตุุโลหะในกลุ่่�มของธาตุุองค์์ประกอบหลััก
ในหิินและดิินในงานวิิจััยนี้้�อาศััยวิิธีีการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบ
(Factor Analysis) มาวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ของคู่่�ตััวแปร
หลายตััวแปร วิิธีีดัังกล่่าวเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสถิิติิการวิิเคราะห์์
พหุุตัวั แปร (Multivariate analysis) ที่่�อาศััยการวิิเคราะห์์ความ
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เกี่่�ยวพัันกัันของตััวแปรที่่�สััมพัันธ์์กััน ซึ่่�งพบใช้้ค่่อนข้้างมากใน
หลายงานวิิจัยั [24-26] กระบวนการวิิเคราะห์์เริ่่ม� จากการสร้้าง
เมตริิกซ์ส์ หสััมพัันธ์์ของตััวแปรธาตุุโลหะทุุกคู่่�เพื่่อ� จััดกลุ่่�มตััวแปร
โดยดููจากสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ (Pearson Correlation
Coefficient, R) ตััวแปรธาตุุโลหะที่่�นำำ�มาพิิจารณาควรมีีความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างคู่่�ตััวแปรค่่อนข้้างสููง (มีีค่่า R มากกว่่า 0.5)

จากนั้้�นทำำ�การสกััดปััจจััยที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับตััวแปรต่่างๆ
ด้้วยการหมุุนแกนปััจจััยร่่วมโดยวิิธีี Varimax สกััดเอาตััวแปร
ของปััจจััยร่่วมให้้ได้้ 2 ปััจจััยร่่วม ทั้้�งนี้้�การวิิเคราะห์์จำำ�นวน
องค์์ประกอบที่่�มีีความสััมพัันธ์์กับข้้
ั อมููลนั้้น� พิิจารณาจากผลลััพธ์์
ของค่่า Eigenvalue ที่่�มากกว่่า 1 เพื่่�อนำำ�ไปแปลความว่่าปััจจััย
ปััญหาดัังกล่่าวประกอบด้้วยตััวแปรอะไรบ้้าง [27]

(a)

(b)
รููปที่่� 2 ค่่าสภาพรัับไว้้ได้้ทางแม่่เหล็็กจากหิินและดิินจัังหวััดภููเก็็ต (a) ตััวอย่่างหิิน (b) ตััวอย่่างดิิน
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4. ผลและวิิจารณ์์ผล
4.1 การวิิเคราะห์์สมบััติิเฉพาะทางแม่่เหล็็ก

		 4.1.1 	ค่่าสภาพรัับไว้้ได้้ทางแม่่เหล็็ก (k)
					ค่่า k ของหิินและดิินของจัังหวััดภููเก็็ตจาก
ตำำ�แหน่่ง PK09 มีีค่่าสููงที่่�สุุดมีีค่่าเท่่ากัับ 337.33 µSI และ
165.63 µSI ตามลำำ�ดัับ โดยค่่าดัังกล่่าวมีีค่่าที่่�มากกว่่าในทุุก
ตััวอย่่างที่่�พบในพื้้�นที่่�จัังหวััดภููเก็็ตมาก (รููปที่่� 2) ค่่า k ที่่�พบจาก
ตััวอย่่างหิินและดิินในจัังหวััดภููเก็็ตส่่วนมากจะมีีค่่าที่่�ต่ำำ��ดังั แสดง
ใน ตารางที่่� 1 (มีีค่่าอยู่่�ในช่่วง 3.34-337.33 µSI และ 5.01165.3 µSI ตามลำำ�ดัับ) ค่่า k ในตััวอย่่างดิินสููงกว่่าตััวอย่่างหิิน
ค่่อนข้้างมาก มีีเฉพาะตััวอย่่าง PK04 และ PK05 ที่่�มีีค่่า k ของ
หิินมากในระดัับเดีียวกัับดิินในตััวอย่่างที่่�ดิินกัับหิินเก็็บจาก
ตำำ�แหน่่งเดีียวกััน สาเหตุุที่่�พบค่่า k ในดิินมากเนื่่�องจากดิิน
ส่่วนมากที่่�เก็็บได้้ในแต่่ละพื้้�นที่่�เป็็นดิินที่่�มาจากการหลุุดร่่อน
หรืือผุุกร่่อนของหิินเมื่่�อมาสะสมตััวและทำำ�ปฏิิกิิริิยากัับน้ำำ��และ
อากาศทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนรููปของแร่่ทางแม่่เหล็็ก ส่่วนทราย
มีีค่่า k อยู่่�ในระดัับที่่�ต่ำ�ำ� มากๆ (มีีค่่า 1.22 µSI) ในช่่วงเดีียวกัับ

แร่่ที่่�มีีสมบััติิทางแม่่เหล็็กในควอตซ์์ (มีีค่่า k อยู่่�ในช่่วง -13-17
µSI [14]) ที่่�มีีอยู่่�ตามธรรมชาติิ จากรููปที่่� 3 ค่่า k จากตำำ�แหน่่ง
PK 09 แตกต่่างจากตััวอย่่างอื่่�นๆ ส่่วนหนึ่่�งเป็็นเพราะแหล่่ง
กำำ�เนิิดของหิินดัังกล่่าวมาจากหิินแกรนิิตในหิินชุุดเขาพระแทว
(G1) ซึ่่�งเป็็นหิินที่่�มีีลัักษณะคล้้ายกัับหิินแกรโนไดออไรต์์ (Granodiorite) [2] หิินดัังกล่่าวเป็็นหิินที่่�พบแร่่ที่่มีี� สมบััติทิ างแม่่เหล็็ก
ได้้ค่่อนข้้างมาก หากพิิจารณาผลค่่า k ของแร่่ที่่�มีีสมบััติิทาง
แม่่เหล็็กในหิินของทั้้�ง 10 จุุดเก็็บตััวอย่่างกัับชนิิดของหิินอััคนีี
ในงานวิิจััยของ Clark [28] พบว่่าผลช่่วงค่่า k ในหิินดัังกล่่าว
อยู่่�ในช่่วงค่่า k ของกลุ่่�มหิินแกรนิิตและ หิินแกรโนไดออไรต์์มีี
อนุุกรมของแร่่อิิลมีีไนต์์ (Ilmenite) ในงานวิิจััยของ Clark [28]
ที่่�มีีสมบััติิทางแม่่เหล็็กที่่�มีีค่่า k ต่ำำ��เหมืือนกััน ส่่วนค่่า k ตััวอย่่าง
ดิินที่่�เหลืือโดยมากมีีค่่าต่ำำ��กว่า่ หิินเป็็นผลมาจากการเปลี่่ย� นสภาพ
ของแร่่ที่่�มีีสมบััติทิ างแม่่เหล็็กเนื่่อ� งจากปฏิิกิริิ ยิ าเคมีีในทางธรณีี
เคมีีดัังที่่�พบได้้ในตััวอย่่างหิินตะกอนและหิินที่่�เกิิดการผุุพัังตาม
ธรรมชาติิที่่�เป็็นวััสดุุต้้นกำำ�เนิิดของดิิน [11, 13-14, 28]

ตารางที่่� 1 สมบััติิเฉพาะทางแม่่เหล็็กของหิิน ดิินและทราย จากจัังหวััดภููเก็็ต

Phuket

Sample
Rock
Soil and
Sand

Magnetic susceptibility( SI)
Range
Average
Min
Max

SIRM(mA/m)
Range
Average
Min
Max

S-Ratio
Range
Average
Min Max

46.0 109.4

3.34

337.33

467 1187

19.29

3620

0.71

0.48

0.94

28.95 55.37

1.22

165.63

204 359

18.87 1084.7

0.54

0.11

0.81
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(a)
(b)
รููปที่่� 3 ค่่าสภาพรัับไว้้ได้้ทางแม่่เหล็็กของตััวอย่่างดิินและหิินจากจัังหวััดภููเก็็ตที่่�แสดงผลเชิิงภููมิิศาสตร์์
และเชิิงธรณีีวิิทยา (a) ตััวอย่่างดิินแสดงผลเชิิงธรณีีวิิทยา (b) ตััวอย่่างหิินแสดงผลเชิิงธรณีีวิิทยา

(a)
รููปที่่� 4 การจำำ�แนกความเป็็นแม่่เหล็็กของตััวอย่่างหิิน ดิิน และทรายจากพื้้�นที่่จั� งั หวััดภููเก็็ตจากค่่า S-Ratio และค่่าสภาพรัับไว้้ได้้
ทางแม่่เหล็็กของตััวอย่่างดิินและหิินจากจัังหวััดภููเก็็ต (a) และ ภาพการกระจายตััวของกลุ่่�ม ข้้อมููล A ที่่แ� บ่่งเป็็นสองกลุ่่�มย่่อย (b)
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(b)
รููปที่่� 4 การจำำ�แนกความเป็็นแม่่เหล็็กของตััวอย่่างหิิน ดิิน และทรายจากพื้้�นที่่จั� งั หวััดภููเก็็ตจากค่่า S-Ratio และค่่าสภาพรัับไว้้ได้้
ทางแม่่เหล็็กของตััวอย่่างดิินและหิินจากจัังหวััดภููเก็็ต (a) และ ภาพการกระจายตััวของกลุ่่�ม ข้้อมููล A ที่่แ� บ่่งเป็็นสองกลุ่่�มย่่อย (b)
(ต่่อ)
		 4.1.2 พฤติิกรรมของค่่า S-Ratio
					 ผลของค่่า S-Ratio ที่่�แยกตามประเภทของวััสดุุ
ธรรมชาติิที่่เ� ก็็บจากจัังหวััดภููเก็็ต พบว่่าแร่่ที่่มีี� สมบััติทิ างแม่่เหล็็ก
ที่่�ประกอบในหิิน ดิินและทรายจัังหวััดภููเก็็ตโดยมากมีีแร่่เฟอร์์รี่่-�
แมกเนติิกอยู่่�ภายในค่่อนข้้างมากมีีเฉพาะดิินจากตััวอย่่าง PK03,
PK05 และ PK07 ที่่�พบว่่ามีีแร่่แอนทิิเฟอร์์โรแมกเนติิกปะปน
อยู่่�ในแร่่เฟอร์์รี่่�แมกเนติิกมากกว่่าตััวอย่่างทั่่�วไป เมื่่�อพิิจารณา
ร่่วมกัับค่่า k (รููปที่่� 4a) พบการรวมกลุ่่�มกัันของข้้อมููลทั้้�งหมด
แบ่่งเป็็น 4 กลุ่่�ม กลุ่่�มแรก ได้้แก่่ กลุ่่�ม A สามารถแยกย่่อยเป็็น
2 กลุ่่�มย่่อย (รููปที่่� 4b) กลุ่่�ม A1 ค่่า k ค่่อนข้้างต่ำำ��แต่่แสดง
อิิทธิิพลของการมีีแร่่เฟอร์์รี่่�แมกเนติิกอยู่่�ค่่อนข้้างมากที่่�อาจถููก
รบกวนโดยโดเมนแร่่พาราแมกเนติิกปะปนอยู่่�ในตััวอย่่างดัังกล่่าว
ส่่วนกลุ่่�ม A2 มีีค่่า k สููงกว่่าแต่่ผลที่่�ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงปริิมาณ
แร่่เฟอร์์รี่่�แมกเนติิกใน A2 น้้อยกว่่ากลุ่่�ม A1 น่่าจะมาจากแร่่
เฟอร์์รี่่�แมกเนติิกถููกอิิทธิิพลของโดเมนพาราแมกเนติิกที่่�มีีค่่า k
สููงรบกวนทำำ�ให้้ภาพรวมเสมืือนว่่ามีีความเป็็นแร่่แอนทิิเฟอร์์-

โรแมกเนติิก ในส่่วนของกลุ่่�ม B แสดงให้้เห็็นถึึงสภาพแร่่ที่่�มีี
สมบััติิทางแม่่เหล็็กมีีแร่่แอนทิิเฟอร์์โรแมกเนติิกที่่�ค่่อนข้้างมาก
สัันนิิษฐานว่่าอาจเกิิดจากอิิทธิิพลของไดโพลแม่่เหล็็กของวััสดุุ
ไดอาแมกเนติิกมีีสัดั ส่่วนค่่อนข้้างมาก เนื่่อ� งจากไดอาแมกเนติิก
เป็็นวััสดุุที่่�มีีค่า่ k ต่ำำ��ที่่อ� าจลดทอนความเป็็นแร่่เฟอร์์รี่่แ� มกเนติิก
พิิจารณากลุ่่�มข้้อมููลกลุ่่�ม D พบว่่าเป็็นหิินแกรนิิตที่่�น่่าจะมีีแร่่
เฟอร์์รี่่�แมกเนติิกที่่�ค่่อนข้้างแรงจำำ�พวกแมกนีีไทต์์ปะปนอยู่่�กัับ
แร่่อื่่�นๆ ที่่�มีีค่่า k ไม่่เด่่นมาก เช่่น พวกควอตซ์์และเฟลด์์สปาร์์
ส่่งผลให้้แร่่ไดอาแมกเนติิกที่่�ปะปนอยู่่�ลดทอนสภาพความเป็็น
แม่่เหล็็กแร่่เฟอร์์รี่่�แมกเนติิกภายในหิิน สุุดท้้ายกลุ่่�ม C เป็็นแร่่
ดิินเหนีียวที่่�มาจากหิิน (ตำำ�แหน่่ง PK09 กลุ่่�ม D) เกิิดการผุุพััง
และเปลี่่�ยนสภาพแร่่จากแร่่เฟอร์์รี่่�แมกเนติิกที่่�มีีค่่า k สููงเป็็นค่่า
k ที่่�ต่ำำ��ลงกว่่าหิินต้้นกำำ�เนิิด
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รููปที่่� 5 การจำำ�แนกองค์์ประกอบของแร่่ที่่มีี� สมบััติทิ างแม่่เหล็็กด้้วยค่่า SIRM/k ร่่วมกัับความเป็็นแร่่ที่่มีี� สมบััติทิ างแม่่เหล็็กที่่ม� าจาก
ค่่า IRM-100mT/SIRM ของตััวอย่่างดิินและหิินจากจัังหวััดภููเก็็ตตามวิิธีีการของ Thompson and Oldfield [11]
		 4.1.3 การจำำ�แนกแร่่ที่่�มีีสมบััติิทางแม่่เหล็็ก
					การวิิเคราะห์์สมบััติิเฉพาะทางแม่่เหล็็กอีีกหนึ่่�ง
วิิธีีที่่� Thompson and Oldfield [11] นำำ�มาใช้้ในการศึึกษา
กัับวััสดุุธรรมชาติิต่่างๆ และนำำ�มาใช้้ในงานวิิจััยนี้้�คืือการนำำ�ค่่า
SIRM/k มาเขีียนกราฟร่่วมกัับค่่า IRM-100mT/SIRM ซึ่่�งค่่า
SIRM/k เป็็นค่่าที่่�สามารถใช้้ระบุุถึงึ ประเภทเม็็ดแร่่ที่่มีี� สมบััติทิ าง
แม่่เหล็็กว่่าเป็็นเม็็ดแร่่ประเภทโดเมนเดี่่�ยว (SD) โดเมนเทีียม
(PSD) หลายโดเมน (MD) หรืือโดเมนแบบซุุปเปอร์์พาราแมกเนติิก
(SP) ทั้้�งนี้้�โดเมนเดี่่�ยวและโดเมนแบบซุุปเปอร์์พาราแมกเนติิก
มีีค่่า SIRM/k ที่่�พบค่า่ ในช่่วงค่่าเดีียวกัันในบางส่่วน อย่่างไรก็็ตาม
โดเมนแบบซุุปเปอร์์พาราแมกเนติิกสามารถพบ SIRM/k ที่่�มีีค่่า
ต่ำำ��มากและอาจพบค่่าสููงมากที่่�สุุดได้้เช่่นกััน ส่่วนค่่า SIRM/k
มีีสำำ�หรัับเม็็ดแร่่ที่่�เหลืือมีีค่่าลดหลั่่�นกัันจากมากไปหาน้้อย
เริ่่�มจากโดเมนเดี่่�ยวยาว (ESD) ตามด้้วย PSD ไปสิ้้�นสุุดที่่� MD

ตามลำำ�ดัับ [11] หากนำำ�มาวิิเคราะห์์ร่่วมกัับค่่า IRM-100mT/SIRM
สามารถอธิิบายองค์์ประกอบเชิิงแร่่ที่่�มีีสมบััติิทางแม่่เหล็็กที่่�
ชััดเจนได้้ยิ่่�งขึ้้�น
ผลจากกราฟข้้อมููลค่่า IRM-100mT/SIRM กัับ SIRM/k
ของหิินและดิินจัังหวััดภููเก็็ตดัังแสดงในรููปที่่� 5 พบการกระจาย
ของข้้อมููล 4 กลุ่่�ม กลุ่่�ม A มีี 2 ตััวอย่่างเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความเป็็น
แร่่เฟอร์์รี่่�แมกเนติิกสููงแต่่มีีค่่า SIRM/k ที่่�ต่ำำ��สัันนิิษฐานว่่าในแร่่
เฟอร์์รี่่�แมกเนติิกดัังกล่่าวมีีโดเมนแบบ SD ปะปนอยู่่�ร่่วมกัับ
MD ที่่�มีีทั้้�งในเฟอร์์รี่่�แมกเนติิกและพาราแมกเนติิก กลุ่่�ม B มีี
ข้้อมููลตััวอย่่างหิินและดิินรวมอยู่่�ด้้วยกััน สัันนิิษฐานว่่าในกลุ่่�ม
ข้้อมููลนี้้�อาจมีี PSD จากแอนทิิเฟอร์์โรแมกเนติิกปะปนกัับ MD
ในแร่่เฟอร์์โรแมกเนติิกส่่งผลให้้อิิทธิิพลของแร่่เฟอร์์รี่่�แมกเนติิก
เสมืือนถููกลดทอนลง กลุ่่�ม C ก็็มีีลัักษณะข้้อมููลที่่�คล้้ายกัับกลุ่่�ม
B แตกต่่างกัันที่่�กลุ่่�ม C อาจมีีโดเมนแบบ SD และ PSD หรืือ
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โดเมนที่่�สามารถพบได้้ในแร่่ฮีีมาไทต์์ปะปนอยู่่�กัับ MD ในแร่่ ส่่วนใหญ่่เป็็นแบบ MD ของพาราแมกเนติิกและแอนทิิเฟอร์์โรเฟอร์์รี่่�แมกเนติิกค่่อนข้้างมากกว่่า สุุดท้้ายกลุ่่�ม D อาจมีีโดเมน แมกเนติิกอยู่่�ในแร่่เฟอร์์รี่่�แมกเนติิก
ตารางที่่� 2 ความเข้้มข้้นของธาตุุ อะลููมิิเนีียม(Al) เหล็็ก(Fe) และ ไทเทเนีียม(Ti) (ในหน่่วย มก/กก.) จากหิิน ดิินและทราย
				 ของจัังหวััดภููเก็็ต

Phuket

Sample
Rock
Soil and
Sand

Average
80957±
15586
85517±
34506

Al

Range

Min
68100
11000

Max Average
118400 24677±
8671
35217±
121200 19001

4.2 ปริิมาณเหล็็ก อะลููมิิเนีียม และไทเทเนีียม
		 ในวััสดุุธรรมชาติิ

		 4.2.1 เหล็็ก (Fe) เป็็นธาตุุโลหะหนัักที่่�มัักพบได้้มาก
ในธรรมชาติิในรููปของเหล็็กออกไซด์์ พบความเข้้มข้้นของ Fe
ในตััวอย่่างหิินมีีค่่าอยู่่�ในช่่วง 12,570 ถึึง 36,300 มก./กก. (ค่่า
เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 24,677 มก./กก.) ตััวอย่่างดิินและทรายมีีค่่าอยู่่�ใน
ช่่วง 6,800 ถึึง 63,820 มก./กก. (ค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 38,769 มก./
กก.) ดัังแสดงในตารางที่่� 2 ปริิมาณ Fe ในหิินที่่�พบมากที่่�สุุด
มาจาก PK09 ส่่วนดิินพบมากที่่�สุุดจาก PK03 ซึ่่�งเป็็นดิินที่่�
มาจากการสลายตััวของหิินในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว จากข้้อมููลโดยรวม
พบปริิมาณของเหล็็กมากที่่�สุุดในดิิน รองลงมาคืือหิินและ
ท้้ายสุุดคืือทราย
		 4.2.2 อะลููมิิเนีียม (Al) เป็็นธาตุุโลหะหนัักที่่�มัักพบได้้
มากในธรรมชาติิในรููปของอะลููมิเิ นีียมออกไซด์์หรืือสารประกอบ
อย่่างอื่่�นในแร่่บางชนิิด พบความเข้้มข้้นของ Al ในตััวอย่่างหิิน
มีีค่่าอยู่่�ในช่่วง 68,100 ถึึง 118,400 มก./กก. (ค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ
80,957 มก./กก.) ตััวอย่่างดิินและทรายมีีค่่าอยู่่�ในช่่วง 11,000

Fe

Range

Min
12570

Max
36300

6800

63820

Average
2644±
1518
3783±
2193

Ti
Min
100

Range

<100

Max
5600
7310

ถึึง 121,200 มก./กก. (ค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 94,831 มก./กก.) ดัังแสดง
ในตารางที่่� 2 ปริิมาณ Al ในหิินมีีมากที่่�สุุดมาจาก PK01 ที่่�เป็็น
หิินแกรนิิตที่่�เกิิดการผุุพััง ส่่วนดิินพบมากที่่�สุุดจาก PK08 ซึ่่�ง
เป็็นดิินที่่�มาจากการผุุพัังของหิินในพื้้�นที่่� จากข้้อมููลโดยรวม
พบปริิมาณของอะลููมิเิ นีียมมากที่่�สุดุ ในดิิน รองลงมาคืือหิินและ
ท้้ายสุุดคืือทราย
		 4.2.3 ไทเทเนีียม (Ti) เป็็นธาตุุโลหะหนัักที่่�สามารถ
พบได้้ในธรรมชาติิในรููปของแร่่ไทเทเนีียมออกไซด์์ พบความ
เข้้มข้้นของ Ti ในตััวอย่่างหิินมีีค่่าอยู่่�ในช่่วง 100 ถึึง 5,600
มก/กก. (ค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 2,644 มก./กก.) ตััวอย่่างดิินและทราย
มีีค่่าอยู่่�ในช่่วงค่่าที่่�น้้อยกว่่า 100 ถึึง 7,310 มก./กก. (ค่่าเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 4,244 มก./กก.) โดยไทเทเนีียมในตััวอย่่างทรายมีีค่่า
น้้อยเกิินกว่่าที่่�จะตรวจวััดได้้ด้้วยวิิธีี WDXRF ไทเทเนีียมจััดว่่า
เป็็นธาตุุที่่�มีีอยู่่�น้้อยที่่�สุุดในวััสดุุธรรมชาติิ เมื่่�อเทีียบกัับ 4 ธาตุุ
ที่่�แสดงไว้้ใน ตารางที่่� 2 โดยหิินที่่�มีี Ti มากที่่�สุุดมาจาก PK09
ส่่วนดิินพบมากที่่�สุุดจาก PK07 ปริิมาณของไทเทเนีียมมีีมาก
ที่่�สุุดในหิิน รองลงมาคืือดิินและท้้ายสุุดคืือทราย

ตารางที่่� 3 	ค่่าน้ำำ��หนัักของปััจจััยที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับสมบััติิเฉพาะทางแม่่เหล็็กและความเข้้มข้้นของ Fe, Al, และ Ti จาก
				ตััวอย่่างหิิน ดิินและทรายในจัังหวััดภููเก็็ต

Phuket

Area
Study

Material
Rock
Soil and
Sand

Factor

k

1
2
1
2

0.72
0.24
0.96
0.09

Fe
content
0.77
0.39
0.24
0.86

Al
content
0.05
0.79
-0.11
0.87

Ti
content
0.98
0.16
0.49
0.69
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4.3 การวิิเคราะห์์ปััจจััย

		 4.3.1 ตััวอย่่างหิินจากจัังหวััดภููเก็็ต มีีค่่า R อยู่่�ในช่่วง
ที่่�แสดงความสััมพัันธ์์กััน 3 คู่่�ตััวแปรคืือ Fe – k (R = 0.51),
Ti –k (R = 0.75), Fe – Ti (R = 0.82) ผลจากการสกััดปััจจััย
ที่่�มีีความเกี่่ย� วข้้องกัับตัวั แปรต่่างๆ [27] ด้้วยการหมุุนแกนปััจจััย
ร่่วมโดยวิิธีี Varimax สกััดเอาตััวแปรของปััจจััยร่่วมได้้ 2 ปััจจััย
ร่่วมดัังแสดงใน ตารางที่่� 3 ปััจจััยร่่วมที่่� 1 ประกอบด้้วย ค่่า k
ปริิมาณของ Fe และปริิมาณของ Ti สามารถอธิิบายความ
ผัันแปรของตััวแปรได้้ร้้อยละ 54.15 ปััจจััยร่่วมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ปริิมาณแร่่ที่่มีี� สมบััติทิ างแม่่เหล็็กที่่มีีธ
� าตุุทั้้ง� 2 เป็็นองค์์ประกอบ
ได้้แก่่ แร่่ในกลุ่่�มไททาโนแมกนีีไทต์์และอิิลมีีไนต์์ ส่่วนปััจจััย
ร่่วมที่่� 2 (Factor 2) เป็็นปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปริิมาณของ Al
ที่่�สามารถอธิิบายความผัันแปรของตััวแปรได้้ร้้อยละ 23.92
ปััจจััยร่่วมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแร่่ที่่�มีีปริิมาณธาตุุทั้้�งสองซึ่่�ง ได้้แก่่
ไบโอไทต์์ที่่อ� ยู่่�ในกลุ่่�มแร่่ไมกา(K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(OH)2)
ที่่�สามารถพบร่่วมกัับแร่่ควอตซ์์ [10] จากปััจจััยร่่วมทั้้�งสอง
พบว่่าองค์์ประกอบของธาตุุในปััจจััยร่่วมที่่� 1 อาจสะท้้อนถึึง
ความเป็็นแร่่ที่่�มีีสมบััติิทางแม่่เหล็็กในวััสดุุธรรมชาติิ ในทาง
กลัับกัันสามารถใช้้สมบััติิเฉพาะทางแม่่เหล็็กดัังกล่่าวมาช่่วย
ในการจำำ�แนกองค์์ประกอบของธาตุุดัังกล่่าวได้้เช่่นกััน [11-13]
อย่่างไรก็็ตามแร่่องค์์ประกอบในกลุ่่�มที่่� 2 ไม่่สามารถใช้้ค่่าสภาพ
รัับไว้้ได้้ทางแม่่เหล็็กมาช่่วยในการจำำ�แนกหาปริิมาณธาตุุได้้หรืือ
ประเภทของแร่่ได้้ เนื่่�องจากปััจจััยร่่วมที่่�สองเป็็นอิิสระกัับค่่า
จากสมบััติิเฉพาะทางแม่่เหล็็ก
		 4.3.2 ตััวอย่่างดิินและทรายจากจัังหวััดภููเก็็ต มีีค่่า R
อยู่่�ในช่่วงที่่�มีีความสััมพัันธ์์กััน 4 คู่่�ตััวแปรคืือ Ti –k (R = 0.53),
Fe – Al (R = 0.72), Fe – Ti (R = 0.71), และ Al – Ti (R =
0.55) ผลจากการสกััดปััจจััยที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับตััวแปรต่่างๆ
[27] ด้้วยการหมุุนแกนปััจจััยร่่วมโดยวิิธีี Varimax สกััดเอา

ตััวแปรของปััจจััยร่่วม 2 ปััจจััยร่่วมดัังแสดงใน ตารางที่่� 3
ปััจจััยร่่วมที่่� 1 (Factor 1) ประกอบด้้วย ค่่า k เพีียงอย่่างเดีียว
สามารถอธิิบายความผัันแปรของตััวแปรได้้ร้้อยละ 36.70 เป็็น
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นแร่่ที่่�มีีสมบััติิทางแม่่เหล็็ก ส่่วน
ปััจจััยร่่วมที่่� 2 (Factor 2) ประกอบด้้วย ปริิมาณของ Fe
ปริิมาณของ Al และปริิมาณของ Ti สามารถอธิิบายความ
ผัันแปรของตััวแปรได้้ร้้อยละ 28.06 เป็็นปััจจััยร่่วมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับปริิมาณของแร่่ที่่�มีีธาตุุทั้้�ง 3 เป็็นธาตุุองค์์ประกอบ ได้้แก่่
แร่่ในกลุ่่�มไททาโนแมกนีีไทต์์ (Fe2+(Fe3+,Ti)2O4) อิิลมีีไนต์์
(FeTiO) และไบโอไทต์์ แต่่ไม่่ได้้ให้้ความชััดเจนกัับค่่า k
หมายความว่่าปริิมาณของธาตุุองค์์ประกอบกัับความเป็็น
แม่่เหล็็กอาจเป็็นอิิสระต่่อกัันจึึงไม่่อาจใช้้ค่่าสภาพรัับไว้้ได้้ทาง
แม่่เหล็็กมาหาปริิมาณของแร่่องค์์ประกอบของกลุ่่�มธาตุุดังั กล่่าว
ได้้ อย่่างไรก็็ตามผลการทดสอบดัังกล่่าวอาจเป็็นผลที่่�เกิิดขึ้้�น
เฉพาะกัับวััสดุุธรรมชาติิเฉพาะดิินและทรายอยู่่�ในพื้้�นที่่�นี้้� ดัังที่่�
พบความแตกต่่างของผลความสััมพัันธ์์ระหว่่างค่่า k และ เหล็็ก
ในวััสดุุธรรมชาติิที่่�มาจากพื้้�นที่่�ที่่�มีีธรณีีวิิทยาแตกต่่างกัันในงาน
ของ Suteerasak และ Bhongsuwan [15]
จากผลลััพธ์์ของข้้อมููลความสััมพัันธ์์ระหว่่างสมบััติิเฉพาะ
ทางแม่่เหล็็กและความเข้้มข้้นของธาตุุโลหะ สามารถแสดงให้้
เห็็นถึึงองค์์ประกอบของธาตุุที่่�พบในดิินที่่�โดยมากมาจากการ
ผุุพังั ของหิินภายในพื้้�นที่่�ตามที่่� Phungratsamee [10] ได้้กล่่าว
ดัังที่่�พบค่่าต่่างๆ จากสมบััติิเฉพาะทางแม่่เหล็็กในทุุกตััวอย่่าง
ดิินมีีผลค่่อนข้้างเหมืือนกัับตััวอย่่างหิิน อย่่างไรก็็ตามมีีบาง
ตััวอย่่างดิินที่่�มีีค่า่ ต่่างๆ จากสมบััติเิ ฉพาะทางแม่่เหล็็กที่่แ� ตกต่่าง
จากหิินที่่�ตำำ�แหน่่งจุุดเก็็บตัวั อย่่างเดีียวกััน สัันนิิษฐานว่่าอาจเกิิด
จากดิินดัังกล่่าวมีีการการสะสมตััวของแร่่แม่่เหล็็กเพิ่่�มมากขึ้้�น
และเกิิดการเปลี่่�ยนสภาพของแร่่แม่่เหล็็กเนื่่�องจากการทำำ�
ปฏิิกิิริิยาเคมีีกัับสิ่่�งแวดล้้อม
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ตััวอย่่างหิิน PK01

ตััวอย่่างหิิน PK06

ตััวอย่่างหิิน PK07

ตััวอย่่างหิิน PK09
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รููปที่่� 6 ลัักษณะเนื้้อ� หิินที่่มีี� ความผิิดปกติิของค่่าต่่างๆ จากสมบััติเิ ฉพาะทางแม่่เหล็็ก ในกรณีีตััวอย่่างหิินจากจัังหวััดภููเก็็ต
	พิิจารณาผลของแร่่แม่่เหล็็กและแร่่ต่า่ งๆ ในหิินจากตััวอย่่าง
ที่่�พบความผิิดปกติิของค่่าต่่างๆจากสมบััติิเฉพาะทางแม่่เหล็็ก
ค่่อนข้้างชััดเจน เช่่น ตััวอย่่าง PK01, PK06, PK07, PK09
(รููปที่่� 6) ร่่วมกัับข้้อมููลเชิิงแร่่วิิทยาในหิินที่่�ระบุุไว้้ในงานวิิจัยั [1]
และ [2] ที่่�ได้้สำำ�รวจเก็็บข้้อมููลทางธรณีีวิิทยาและศิิลาวรรณา
(Petrology and Petrography) พบว่่า เนื้้�อหิินของตััวอย่่าง
PK01, PK06 และ PK07 มีีเนื้้�อหิินที่่�ค่่อนข้้างคล้้ายกัันเนื่่�องจาก
มาจากหิินอััคนีีกลุ่่�มเดีียวกััน แตกต่่างจากตััวอย่่าง PK09 ที่่�มีี
เนื้้�อหิินที่่�ประกอบด้้วยแร่่ต่่างๆ หลายประเภทค่่อนข้้างชััดเจน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเนื้้�อแร่่ในหิินที่่�มีีสีีขาวขุ่่�นและใสไม่่มีีสีีพบว่่า
ปริิมาณแร่่สีีขาวขุ่่�นและใสไม่่มีีสีีในตััวอย่่าง PK09 มีีน้้อยกว่่า
ตััวอย่่างหิิน PK01, PK06 และ PK07 ค่่อนข้้างชััดเจน ทั้้�งนี้้�

ปริิมาณเนื้้อ� แร่่ในหิินที่่�มีีสีีขาวขุ่่�นและใสไม่่มีีสีีอาจสะท้้อนให้้เห็็น
ถึึงปริิมาณแร่่ธาตุุ Si ที่่�มาจากสารประกอบจำำ�พวกซิิลิิเกตที่่�พบ
ค่่อนข้้างมากในหิินพื้้�นที่่�นี้้� (มีีปริิมาณธาตุุ Si อยู่่�ในช่่วง 280,
990-330,000 มก./กก.) แร่่ที่่มีี� องค์์ประกอบของ Si อยู่่�มีีด้้วยกััน
หลายชนิิดตััวอย่่างเช่่น แร่่ควอตซ์์ที่่�มีีลัักษณะเป็็นผลึึกใสและ
แร่่ฟัันม้้า (feldspar) ที่่�มีีลัักษณะสีีขาวด้้านๆ เหมืือนฟัันของม้้า
ที่่�มีีของสารประกอบซิิลิิเกตกัับโพแทสเซีียมในหิิน [10] หาก
พิิจารณาเฉพาะองค์์ประกอบธาตุุเหล็็ก (Fe) ที่่�เป็็นธาตุุองค์์ประกอบสำำ�คััญในแร่่ที่่�มีีสมบััติิเฉพาะทางแม่่เหล็็กที่่�ค่่อนข้้าง
ชััดเจน พบว่่า ผลความสััมพัันธ์์ระหว่่างสมบััติิเฉพาะทาง
แม่่เหล็็กและปริิมาณธาตุุเหล็็กและความเกี่่�ยวพัันกัันของธาตุุ
Fe และ Ti ที่่�ดีีสะท้้อนให้้เห็็นภาพของความเกี่่�ยวพัันกัับผลของ
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การพบ แร่่ในกลุ่่�มไททาโนแมกนีีไทต์์ อิิลมีีไนต์์ และไบโอไทต์์
ในหิินกลุ่่�มนี้้� ทั้้�งนี้้�หากต้้องการทราบถึึงปริิมาณเชิิงแร่่วิิทยาของ
แร่่ในกลุ่่�มไททาโนแมกนีีไทต์์ อิิลมีีไนต์์ และไบโอไทต์์ที่่�ชััดเจน
มากกว่่าที่่�ระบุุไว้้ในงานวิิจััย [1] และ [2]
	ข้้อเสนอแนะการวิิจััย จากผลการศึึกษาความสััมพัันธ์์ของ
สมบััติิเฉพาะทางแม่่เหล็็กและปริิมาณธาตุุโลหะในดิินและหิิน
ข้้างต้้นพบนััยสำำ�คััญของความสำำ�คััญของปััจจััยทั้้�งสองที่่�บ่่งชี้้�ถึึง
ความเกี่่ย� วพัันกัันของปััจจััยทั้้�งสองตามตััวชี้วั้� ดั หลัักฐานทางสถิิติิ
ซึ่่�งผลดัังกล่่าวไม่่สามารถบอกได้้ถึึงการกระจายตััวของแร่่ต่่างๆ
ในหิินได้้อย่่างชััดเจน แต่่บอกได้้เพีียงความสััมพัันธ์์เชิิงมวลรวม
และสมบััติิเฉพาะทางแม่่เหล็็กในภาพรวม การวิิเคราะห์์ผล
เกี่่�ยวกัับการก่่อเกิิดและการกระจายตััวของแร่่ต่่างๆ ในหิิน
สามารถใช้้ข้้อมููลภาพถ่่ายทางธรณีีวิิทยาโครงสร้้างเป็็นตััวบ่่งชี้้�
ถึึงสมบััติขิ องเนื้้อ� แร่่ที่่ม� าจากการผุุพังั ได้้ นอกจากนี้้ห� ากมีีการนำำ�
หิินดัังกล่่าวมาตััดเป็็นแผ่่นหิินบางวิิเคราะห์์ผลทางศิิลาวรรณา
ด้้วยการใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์อิิเล็็กตรอนแบบส่่องกราดถ่่ายภาพ
morphology แบบ polarized microscope และวิิเคราะห์์
grain size distribution ของแร่่ดัังกล่่าว รวมถึึงวิิเคราะห์์และ
คำำ�นวณสููตรแร่่จากผลการวิิเคราะห์์ทางเคมีีมาประกอบการ
จำำ�แนกชนิิดของแร่่และดููพฤติิกรรมการกระจายตััวของแร่่
สามารถช่่วยขยายความการปรากฎของแร่่ประกอบหิินในแต่่ละ
ตััวอย่่างได้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น ทำำ�ให้้งานวิิจััยมีีความน่่าสนใจและมีี
ประโยชน์์ในวงกว้้างมากขึ้้�น รวมทั้้�งสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้
กัับงานลัักษณะเดีียวกัันในพื้้�นที่่�ที่่�มีีธรณีีวิิทยาแบบต่่างๆ ได้้
เช่่นกััน

5. สรุุป

1)	ค่่า k ของหิิน ดิินและทรายจากจัังหวััดภููเก็็ต พบค่่า k
ของตััวอย่่างหิินและดิินจากตำำ�แหน่่ง PK09 มีีค่่าสููงที่่�สุุด(มีีค่่า
เท่่ากัับ 337.33 µSI และ 165.63 µSI ตามลำำ�ดับั ) และค่่า
SIRM สููงที่่�สุดุ คืือ PK09 เช่่นกััน(มีีค่่าเท่่ากัับ 3,620 mA/m และ
1,084.72 mA/m ตามลำำ�ดัับ) ซึ่่�งผลดัังกล่่าวแตกต่่างจาก
ตััวอย่่างอื่่�นๆ เพราะแหล่่งกำำ�เนิิดของหิินดัังกล่่าวมาจากหิิน
แกรนิิตในหิินชุุดเขาพระแทว (G1) ซึ่่�งหิินดัังกล่่าวเป็็นหิินที่่�พบ
แร่่ที่่�มีีสมบััติิทางแม่่เหล็็กได้้ค่่อนข้้างมาก
2)	ตััวอย่่างหิิน ดิินและทรายจากจัังหวััดภููเก็็ต ส่่วนมากมีีค่่า
S-Ratio อยู่่�ในช่่วงที่่�มีีแร่่เฟอร์์รี่่�แมกเนติิกอยู่่�ค่่อนข้้างมากแต่่

อาจมีีไดโพลแม่่เหล็็กจากพาราแมกเนติิกที่่�ปะปนอยู่่�ภายใน
รบกวนสภาพทางแม่่เหล็็ก ส่่วนตััวอย่่างกลุ่่�มที่่�มีีค่่า S-Ratio
น้้อยกว่่า 0.5 อาจมีีองค์์ประกอบของแร่่แอนทิิเฟอร์์โรแมกเนติิก
ที่่�ค่่อนชััดเจน เนื่่�องจากสััดส่่วนของไดโพลแม่่เหล็็กจากไดอาแมกเนติิกภายในตััวอย่่างลดทอนความเป็็นแร่่เฟอร์์รี่่�แมกเนติิก
ที่่�มีีอยู่่� แต่่ปริิมาณไดโพลดัังกล่่าวยัังไม่่มากพอที่่�จะทำำ�ให้้แร่่
ดัังกล่่าวกลายเป็็นแร่่แอนทิิเฟอร์์โรแมกเนติิก
3)	ตััวอย่่างหิิน ดิินและทรายจากจัังหวััดภููเก็็ต ส่่วนมากมีี
แร่่เฟอร์์รี่่แ� มกเนติิกที่่ถู� กรบกว
ู
นโดยไดโพลแม่่เหล็็กที่่แ� ตกต่่างกััน
เป็็นผลจากโดเมนอิิสระแบบ SD ปะปนอยู่่�ร่่วมกัับ MD ในแร่่
เฟอร์์รี่่แ� มกเนติิกและพาราแมกเนติิก ส่่วนแร่่ที่่อ� ยู่่�นอกเหนืือจาก
กลุ่่�มดัังกล่่าวเป็็นแร่่เฟอร์์รี่่�แมกเนติิกที่่�มีีโดเมนไดอาแมกเนติิก
แบบ SD หรืือ PSD ปะปนอยู่่�กัับ MD ของแร่่เฟอร์์รี่่�แมกเนติิก
4) ปริิมาณเหล็็กพบมากที่่�สุุดในดิิน รองลงมาคืือหิินและ
ท้้ายสุุดคืือทราย ปริิมาณอะลููมิิเนีียมพบมากที่่�สุุดในดิิน รอง
ลงมาคืือหิินและน้้อยที่่�สุุดคืือทราย ปริิมาณของไทเทเนีียมพบ
มากที่่�สุุดในดิิน รองลงมาคืือหิินและน้้อยที่่�สุุดคืือทราย ความ
เข้้มข้้น Ti ในทรายมีีค่่าน้้อยมากเกิินกว่่าจะสามารถตรวจวััดได้้
ด้้วยวิิธีี WDXRF ทั้้�งนี้้ส� ามารถนำำ�ผลของปริิมาณอะลููมิเิ นีียมและ
เหล็็กมาใช้้เป็็นธาตุุโลหะอ้้างอิิงในการปรัับฐานทางธรณีีเคมีี
สำำ�หรัับประเมิินคุุณภาพและการปนเปื้้�อนโลหะหนัักในตะกอน
ดิินในพื้้�นที่่�จัังหวััดภููเก็็ต
5)	ตััวอย่่างวััสดุุธรรมชาติิจากจัังหวััดภููเก็็ต มีีปริิมาณ
ธาตุุเหล็็ก (Fe) ที่่�พบมาจากแร่่ไบโอไทต์์ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มแร่่ไมกา
(K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(OH)2) ที่่�สามารถพบร่่วมกัับแร่่
ควอตซ์์ นอกจากนี้้�ยัังพบแร่่ฟัันม้้า (feldspar) ซึ่่�งมีีลัักษณะ
สีีขาวด้้านๆ เหมืือนฟัันของม้้าซึ่่�งเป็็นที่่�มาของสารประกอบ
ซิิลิิเกตกัับโพแทสเซีียมในหิิน
6)	การสกััดปััจจััยร่่วมในหิิน เพื่่�อหาปััจจััยร่่วมกัันระหว่่าง
ตััวแปรได้้ปััจจััยร่่วม 2 ปััจจััยร่่วม ปััจจััยร่่วมที่่� 1 เกี่่�ยวข้้องกัับ
แร่่ที่่�มีีสมบััติิทางแม่่เหล็็กที่่�มีีปริิมาณธาตุุ Fe และ Ti ซึ่่�งได้้แก่่
แร่่ในกลุ่่�มไททาโนแมกนีีไทต์์และอิิลมีีไนต์์ ส่่วนปััจจััยร่่วมที่่� 2
เกี่่�ยวข้้องกัับแร่่ที่่�มีีปริิมาณธาตุุ Al ซึ่่�งได้้แก่่ ไบโอไทต์์ ปััจจััย
ร่่วมที่่� 1 อาจใช้้วิิธีีการทางแม่่เหล็็กมาช่่วยในการสื่่�อถึึงปริิมาณ
ของแร่่ดัังกล่่าวได้้ แต่่แร่่ในกลุ่่�มที่่� 2 ไม่่สามารถใช้้ได้้
7)	การสกััดปััจจััยร่่วมในดิิน เพื่่�อหาปััจจััยร่่วมกัันระหว่่าง
ตััวแปรได้้ปััจจััยร่่วม 2 ปััจจััยร่่วม ซึ่่�งปััจจััยร่่วมที่่� 1 เกี่่�ยวข้้อง
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กัับความเป็็นแร่่ที่่�มีีสมบััติิทางแม่่เหล็็กของดิิน ปััจจััยที่่� 2
เกี่่�ยวข้้องกัับปริิมาณของแร่่ที่่�มีีธาตุุ Fe, Al และ Ti ได้้แก่่ แร่่ใน
กลุ่่�มไททาโนแมกนีีไทต์์ อิิลมีีไนต์์ และไบโอไทต์์ โดยแร่่ดัังกล่่าว
เป็็นอิิสระกัับความเป็็นแม่่เหล็็กจึึงไม่่อาจใช้้วิิธีีการทางแม่่เหล็็ก
ในการตรวจหาปริิมาณของแร่่ดัังกล่่าวได้้

6. กิิตติิกรรมประกาศ

ขอขอบคุุณคณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม มหาวิิทยาลััย
สงขลานคริินทร์์ ที่่�ได้้สนัับสนุุนทุุนวิิจััยจากกองทุุนวิิจััยของ
คณะเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม โครงการวิิจััยเรื่่�อง แร่่แม่่เหล็็ก
และโลหะหนััก Fe, Al, Sn ในวััสดุุรอบๆ จัังหวััดภููเก็็ตและ
พัังงาตอนล่่าง ที่่�เป็็นโครงการใหญ่่ของโครงงานวิิจััยนี้้� รวมทั้้�ง
สนัับสนุุนวััสดุุ อุุปกรณ์์และครุุภััณฑ์์ในการทำำ�วิิจััย ขอบคุุณ
สถาบััน IPPS มหาวิิทยาลััย Uppsala ประเทศสวีีเดน สำำ�หรัับ
เครื่่�องมืือวิิจััยทางแม่่เหล็็ก ขอบคุุณภาควิิชาฟิิสิิกส์์ และศููนย์์
เครื่่�องมืือวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ สำำ�หรัับ
ความช่่วยเหลืือต่่างๆ ทางด้้านการวิิจััย ขอบคุุณสำำ�นัักงาน
พััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและภููมิิสารสนเทศ(องค์์การมหาชน)
สำำ�หรัับความเอื้้�อเฟื้้�อข้้อมููลภาพถ่่ายดาวเทีียม ขอบคุุณ
สำำ�นัักงานทรััพยากรธรณีีเขต 2 (ภููเก็็ต) สำำ�หรัับข้้อมููลทาง
ธรณีีวิิทยาโดยทั่่�วไปของเกาะภููเก็็ต
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