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ค้าน้า 
คู่มือกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์โดยชุมชนใน

อุทยำนธรณีโลกสตูล: ถ  ำ ได้จัดท ำขึ นภำยใต้โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำร

ควำมรู้กำรวิจัยเพื่อกำรใช้ประโยชน์ โดยทุนอุดหนุนกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมและ

สนับสนุนกำรวิจัยจำกส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

เนื อหำในคู่มือประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1เข้าใจ เนื อหำในส่วนนี 

ประกอบด้วยเรื่อง วิวัฒนำกำรของโลก อำยุธรณีสตูล กำรเกิดถ  ำ ประเภทถ  ำ 

ประติมำกรรม ควร/ไม่ควรปฏิบัติอย่ำงไรในกำรเที่ยวถ  ำ ส่วนที่ 2 รู้จักและเข้าใจถ  ำภู

ผำเพชร ถ  ำเลสเตโกดอน ถ  ำเจ็ดคต ถ  ำอุไรทอง และถ  ำเขำทะลุ ส่วนที่ 3 แลกเปลี่ยน

และเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ส่วนที่ 4 ศัพท์น่ารู้ 

คณะวิจัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือเล่มนี จะเป็นประโยชน์ต่อทั งกลุ่มจัดกำร

ท่องเที่ยวถ  ำและนักท่องเที่ยวถ  ำเพื่อให้เกิดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และปลอดภัย      

       คณะวิจัย 

       28 กุมภำพันธ์ 2564 
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สารบัญ (ต่อ) 
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ถ ้าอุไรทอง: 115 
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ส่วนที่ 1 เข้าใจ 

1.1วิวัฒนาการโลก โลกมีอายุประมาณ 4,600 ล้านปี  

ในทำงธรณีประวัติ มหายุคพรีแคมเบรียน (Precambrian Era) เป็นมหำยุค

เริ่มแรกสุดของโลกครอบคลุมช่วงเวลำตั งแต่โลกเกิดขึ น (4,600 ล้ำนปี) จนถึง 545 ล้ำนปี 

ซึ่งทั งเทียบอำยุของโลกนับตั งแต่เกิดขึ นมำช่วงเวลำของมหำยุคพรีแคมเบรียนคิดเป็น 

87% ของอำยุทั งหมดของโลกเนื่องจำกเป็นยุคแรกเริ่มของโลกกระบวนกำรต่ำงๆที่

เกิดขึ นบนโลก กำรจัดระบบระเบียบของแร่ภำยในเนื อโลกและกำรปรับแต่งพื นโลกเป็น

ส่วนใหญ่ท ำให้มหำยุคพรีแคมเบียนจึงเป็นยุคที่ไม่ค่อยมีสิ่งมีชีวิตโดดเด่น 

 

 
ก้าเนิดโลก 4600 ล้านปี จนปัจจุบัน (ที่มา http://naturephilosophi.co.uk)  
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ยุคพรีแคมเบรียนถึงปัจจุบัน อุทยานธรณีสตูลเริ่มต้นที่ยุคแคมเบรียน  
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1.2 อุทยานธรณีสตูล 

อุทยานธรณีคืออะไร อุทยำนธรณีเป็นมรดกทำงธรรมชำติ ก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำน 
สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ สู่ชุมชน สังคมในท้องถิ่น ผ่ำนกำรท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยำ ส่งผล

ให้มรดกทำงธรรมชำติเกิดกำรอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

ท้าไมสตูลจึงได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย 

สตูลมีควำมร่ ำรวยด้ำนฟอสซิลมำกมำยและพบหินอำยุเก่ำแก่ต่ำงๆถึง 6 อำยุ สำหร่ำย 

สโตมำโตไร ถ  ำ โบรำณคดี ธรรมชำติที่โดดเด่น สถำปัตยกรรม ชำติพันธุ์มำนิ ชุมชน 

วัฒนธรรม และกำรบริหำรจัดกำรที่มีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนโดยเฉพำะชุมชนในพื นที่  

อุทยานธรณีสตูลอายุเท่าไร? 

ธรณีวิทยำของภูมิประเทศอุทยำนธรณีสตูลเป็นพื นทะเลที่มีอำยุมำกกว่ำ 500 

ล้ำนปีก่อนในสมัยแคมเบรียนซึ่งเป็นช่วงที่พื นทะเลเป็นทรำยเต็มไปด้วยสัตว์หน้ำตำ

แปลก ๆ หลำยชนิด สิ่งมีชีวิตบำงชนิดที่มีลักษณะคล้ำยแมงดำทะเลในปัจจุบันถูก

เรียกว่ำไตรโลไบต์ซึ่งฟอสซิลบนเกำะตะรุเตำเป็นหลักฐำนว่ำเคยมีสัตว์ชนิดนี อยู่บริเวณ

นั น 

สภาพอากาศและสิ่งมีชีวิตเมื่อ 500 ล้านปี ที่ผ่านมา 

อุณหภูมิโลกเบื องต้นแสดงให้เห็นว่ำสิ่งมีชีวิตในทะเลมีควำมหลำกหลำยในควำม

ร้อนสูง (พำลิโอโซอิค) ก่อนที่พืชบนบกจะดูดซับคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน  ำแข็ง

ขั วโลกก่อตัวขึ น ภูเขำไฟและกำรกัดเซำะท ำให้ระดับ CO2 ขึ นและลง (ปลำยพำลิโอโซอิค

ถึงมิโซโซอิค) แต่สัตว์เลี ยงลูกด้วยนมมีวิวัฒนำกำรในช่วงที่อบอุ่น (ซิโนโซอิค)  

 



อุทยานธรณีโลก:
สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

สตูล
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กว่าจะได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีสตูล 

 “อุทยานธรณีสตูล” (Satun Geopark) ตั งอยู่ทำงภำคใต้ของประเทศไทย 

ครอบคลุม 4 อ ำเภอของจังหวัดสตูล คือ ทุ่งหว้ำ มะนัง ละงู และอ ำเภอเมือง ลักษณะ

ภูมิประเทศเป็นเทือกเขำหินปูน มีเกำะน้อยใหญ่  และชำยหำดที่สวยงำม นักท่องเที่ยว

สำมำรถสัมผัสกับธรรมชำติอันบริสุทธิ์ ควำมหลำกหลำยทำงประวัติศำสตร์ และวิถีชีวิต

ผู้คนที่ผูกพันกับพื นที่แห่งนี  

ผืนดินแห่งนี ได้บันทึกหลักฐำนของโลกใต้ทะเลเมื่อ 500 ล้ำนปีก่อน ที่อุดมไปด้วย

สิ่งมีชีวิตยุคเก่ำเกิดเป็นแหล่งสร้ำงออกซิเจนให้กับโลกในช่วงเวลำนั นต่อมำมีกำรยกตัว

ของเปลือกโลกก่อเกิดเป็นเทือกเขำ และถ  ำ ซึ่งได้กลำยเป็นบ้ำนหลังแรกของมนุษย์

โบรำณ ปัจจุบันผู้คนก็ยังด ำรงชีวิตโดยใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรของแผ่นดินนี อยู่ และ

ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ 

วันที่ 17 เมษำยน พ.ศ. 2561 UNESCO ได้ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรให้พื นที่

แหล่งธรณีวิทยำของจังหวัดสตูลเป็นอุทยำนธรณีโลก อุทยำนธรณีสตูลเกิดขึ นจำกควำม

ต้องกำรของคนในพื นที่จังหวัดสตูลที่มีแหล่งมรดกทำงธรณีวิทยำที่ทรงคุณค่ำและมี

ควำมส ำคัญหลำยแห่ง เช่น ถ  ำเลสเตโกดอน ถ  ำภูผำเพชร ถ  ำเจ็ดคต น  ำตกวังสำยทอง 

ปร ำสำทหิ นพั นยอด  ฯลฯ  โดยกำ รสนั บสนุ นทำ ง วิ ช ำก ำ รขอ งกระทรว ง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยำกรธรณี จังหวัดสตูล และหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งชุมชนและองค์กรท้องถิ่นที่มีแหล่งมรดกทำงธรณีเหล่ำนี ได้รวมตัวกันพัฒนำ

เพื่อให้เกิดกำรอนุรักษ์แหล่ง มีกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำและกำรสื่อ

ควำมหมำยแหล่งกำรท่องเที่ยวและกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

ควำมโดดเด่นของอุทยำนธรณีสตูลคือ เมื่อประมำณ 500 ล้ำนปีที่ผ่ำนมำพบซำก

ดึกด ำบรรพ์หรือฟอสซิลที่สำมำรถบ่งชี อำยุทำงธรณีได้อย่ำงสมบูรณ์ คือพบฟอสซิล

หลำกหลำยชนิดตลอดช่วงเวลำ 500-250 ล้ำนปีก่อน ซึ่งเก่ำแก่มำกก่อนยุคไดโนเสำร์

หรือจูแรสซิก ทั งนี กำรท่องเที่ยวในพื นที่อุทยำนธรณีจะเป็นกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

12
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ตำมแบบวิถีชุมชน ซึ่งเป็นกำรท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกในปัจจุบันโดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งกำรท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ Geotourism จะท ำให้นักท่องเที่ยวได้รับควำมรู้และ

ควำมเพลิดเพลินไปกับเรื่องรำวทำงธรณีวิทยำที่แฝงอยู่ในสภำพภูมิประเทศและลักษณะ

ทำงธรณีวิทยำต่ำงๆ  

 ในคู่มือกำรจัดกำรควำมรู้ของอุทยำนธรณีสตูลนี จะน ำเสนอรำยละเอียดเกี่ยวกับ 

“ถ  ำ” เพรำะทรัพยำกรธรณี “ถ  ำ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีควำมเป็นอัตลักษณ์เฉพำะ 

ผู้ดูแลถ  ำและนักท่องเที่ยวควรที่จะได้รับควำมรู้เกี่ยวกับถ  ำเพื่อให้ทรำบถึง คุณค่ำที่

ทรงคุณค่ำแก่กำรอนุรักษ์ กำรเรียนรู้เพื่อให้เกิดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และ

ปลอดภัย 

1.3 ถ ้า 

1.3.1 ความหมาย ถ ้าคืออะไร? ถ  ำเป็นช่องเปิดตำมธรรมชำติในพื นดินที่ขยำย

ออกไปนอกเขตแสงและมีขนำดใหญ่พอที่มนุษย์เข้ำได้ เกิดขึ นในหินหลำกหลำยประเภท

และเกิดจำกกระบวนกำรทำงธรณีวิทยำที่แตกต่ำงกันอย่ำงกว้ำงขวำงถ  ำมีขนำดตั งแต่

ห้ อ ง เ ล็ ก ๆ  ห้ อ ง เ ดี ย ว ไปจนถึ ง ท ำ ง เ ดิ นที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั น ย ำ วหลำย กิ โ ล เ มต ร 

(www.pubs.usgs.gov) 

1.3.2 ถ ้าในโลก 

1. การเกิดและประเภท 

ถ  ำ มีกำรจัดประเภทถ  ำไว้อย่ำงหลำกหลำย ส่วนมำกถ  ำที่พบในโลกนี มี 4 ประเภท 

(http://cavern.com/Learn/cavetypes.asp) ได้แก่  

1.1 ถ ้าที่เกิดจากการละลาย (Solutional cave) 
ถ  ำที่เกิดจำกกำรละลำย เป็นถ  ำที่พบมำกที่สุด หินที่มีควำมสำมำรถในกำร

ละลำย ได้แก่ หินปูน (limestone) แต่อำจเกิดในหินชนิดอื่น เช่น หินชอล์ก (chalk) 

http://www.pubs.usgs.gov/
http://cavern.com/Learn/cavetypes.asp
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โดโลไมต์ (dolomite) หินอ่อน (marble) เกลือ (salt) และยิบซัม (gypsum) หินละลำย

โดยกรดธรรมชำติในน  ำใต้ดิน (groundwater) ที่ไหลซึมผ่ำนรอยแตกของชั นหิน 

(bedding-planes) รอยเลื่อน (faults) รอยเชื่อม (joints) และอื่น ๆ  

ยุคเพอร์เมียนตะกอนแคลเซียมคำร์บอเนตเกิดสะสมตัวในทะเลเมื่อตะกอน

เหล่ำนี แข็งตัวจะให้หินปูนที่มีลักษณะเป็นมวลเนื อแน่น ต่อมำเกิดกำรเปลี่ยนแปลง

เปลือกโลกท ำให้พื นที่บริเวณที่ตะกอนคำร์บอเนตสะสมตัวยกตัวขึ นเป็นผืนแผ่นดิน ชั น

หินปูนจึงเกิดกำรกัดกร่อนเนื่องจำกสำรแคลเซียมคำร์บอเนต (CaCO3) ที่ประกอบเป็น

เนื อหินมีคุณสมบัติละลำยได้ดีในสำรละลำยที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน เมื่อน  ำฝนตกลงมำจะ

ท ำปฏิกิริยำกับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในอำกำศ กลำยเป็นกรดคำร์บอนิค 

(H2CO3) ละลำยปนกับน  ำฝน ท ำให้น  ำฝนมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ เมื่อน  ำฝนซึมลงสู่ใต้ดิน 

จึงกลำยเป็นน  ำใต้ดินที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนด้วย น  ำใต้ดินนี จะแทรกซึมลงไปตำมรอยแตก

และรอยเลื่อนของหินปูน และจะละลำยเนื อหินปูนตำมรอยแตกและรอยเลื่อนเหล่ำนี 

ตลอดเวลำที่น  ำขังอยู่หรือไหลผ่ำน เมื่อกำรละลำยมำกขึ นก็จะท ำให้รอยแตกและรอย

เลื่อนขยำยออกกว้ำงขึ นเป็นโพรง กำรหมุนเวียนของน  ำใต้ดินที่พำเอำสำรละลำย

แคลเซียมคำร์บอเนตออกไป พร้อมกับหมุนเวียนเอำน  ำใต้ดินที่เป็นกรดอ่อนมำเพิ่มเติม 

ท ำให้โพรงหินปูนขยำยกว้ำงมำกขึ นเรื่อย ๆ จนโพรงกลำยเป็นถ  ำที่อยู่ใต้ระดับน  ำใต้ดิน

ไปในที่สุด แนวของกำรกัดเซำะละลำย ส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวเดียวกับรอยเลื่อน ต่อมำ

ระดับน  ำใต้ดินลดลงหรือแผ่นดินบริเวณนั นยกตัวสูงขึ น ท ำให้ถ  ำหรือโพรงที่ เคยอยู่ใต้

ระดับน  ำใต้ดินยกระดับพ้นระดับน  ำใต้ดินกลำยเป็นถ  ำต่ำง ๆ 
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ถ ้าที่เกิดจากการละลาย 

1.2 ถ ้าลาวา (Lava tubes) 
เกิดขึ นมำจำกกระบวนกำรระเบิดของภูเขำไฟ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ถ  ำปฐมภูมิ 

(primary caves) เมื่อลำวำไหลลงสู่ด้ำนล่ำงของหุบเขำ บริเวณพื นผิวจะเย็นลงและ

แข็งตัว ลำวำที่เหลวหนืดและร้อนจะไหลลงชั นแข็งเปลือกโลก และถ้ำของเหลวหนืดไหล

ออกไปหมด จะเหลือร่องรอยของโพรง ตัวอย่ำงของถ  ำประเภทนี ได้แก่ Canary Islands 

และ Jeju-do Island เป็นต้น ถ  ำที่ Hilo ในฮำวำย ถูกระบุว่ำเป็นถ  ำที่ยำวและลึกที่สุด

ประมำณ 65.6 กิโลเมตร ถ  ำลำวำไม่ได้จ ำกัดแต่เพียงรูโพรงของลำวำเท่ำนั น ถ  ำอื่นๆ 

อำจมีกำรเกิดขึ นจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟรวมทั งกำรยกตัวขึ นของถ  ำ (rift caves) ถ  ำ

โพรงลำวำ (lava mold caves) ถ  ำโพรงลำวำในแนวดิ่ง (open vertical volcanic 

conduits) และ ถ  ำโพรงลำวำที่ขยำยตัว (inflationary caves) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hilo
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การเกิดถ ้าลาวา (Lowe et al. 2017) 

1.3 ถ ้าทะเล (Sea cave) หรือถ ้าเขตชายฝั่ง (littoral cave) 
ถ  ำทะเล (Sea caves) พบตำมชำยฝั่งทะเลทั่วไปของโลก กรณีพิเศษของถ  ำตำม

ชำยฝั่งทะเล (littoral caves) เกิดจำกกำรกระท ำของคลื่น (wave action) บริเวณพื นที่

หน้ำผำสูงชันชำยฝั่งทะเลที่ค่อนข้ำงอ่อน บ่อยครั งที่บริเวณนี คือรอยเลื่อน ( faults) แต่

อำจมีผนังหินอัคนี (dykes) หรือแนวแตกเรียบตำมชั นหิน (bedding-plane) เชื่อม

ประสำน บำงถ  ำที่เกิดจำกอิทธิพลของคลื่นอยู่เหนือจำกระดับน  ำทะลเพรำะต่อมำเกิด

กำรยกตัว ในประเทศไทยเช่น ที่อ่ำวพังงำ ถ  ำที่เกิดจำกกำรละลำย (solutional caves) 

ได้ถูกน  ำทะเลท่วมและปัจจุบันได้ถูกกัดกร่อนจำกชำยฝั่งทะเล ถ  ำทะเลอำจมีควำมยำว 5 

ถึง 300 เมตร นอกจำกนี ถ  ำทะเลหรือ ถ  ำเลที่เกิดขึ นบนแผ่นดินแต่มีทำงน  ำเชื่อมต่อไป

ถึงทะเลและได้รับอิทธิพลจำกกำรขึ นลงของน  ำทะเลเช่น ถ  ำเขำกอบจังหวัดตรัง ถ  ำเลสเต

โกดอน จังหวัดสตูลเป็นถ  ำบนแผ่นดิน (Inland cave) ห่ำงไกลจำกชำยฝั่งทะเล โดยเกิด

เป็นถ  ำหินปูน (Limestone cave หรือ Solution cave) และมีธำรน  ำไหลลอดใต้ภูเขำ 

ธำรน  ำจะแยกออกเป็นหลำยสำยใต้ภูเขำ ไหลออกมำบรรจบกับคลองธรรมชำติภำยนอก

หลำยบริเวณด้วยกัน ธำรน  ำเหล่ำนี เรียกกันว่ำ ทำงน  ำใต้ดิน (Subterranean stream) 

และกระบวนกำรเกิดเป็นถ  ำหินปูนจะเป็นเช่นเดียวกับถ  ำที่เกิดจำกกำรละลำย 
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ถ ้าทะเล 

ระดับน ้าทะเล 

ระดับน ้าทะเล 

ระดับน ้าทะเล 

น ้าซึมผ่านหิน  น ้าฝนมี
คุณสมบัติเป็นกรดอ่อน จาก
การดูดซับ CO2 ในบรรยากาศ 
ซึมผ่านพชื และดิน เริ่ม
ละลายหินปูน 

กระบวนการละลาย
หินปูนมากยิ่งขึ น 

ในที่สุดช่องเปิดก็ละลาย
ลงสู่ระดับน ้าทะเลซึ่งไหล
ออกจากเกาะและลงสู่
ทะเล 
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1.4 ถ ้าธารน ้าแข็ง (Glacier cave) 
ถ  ำธำรน  ำแข็งเกิดขึ นจำกกำรละลำยของน  ำแข็ง ท ำให้เกิดกำรไหลของน  ำผ่ำน

เข้ำไปในธำรน  ำแข็ง ท่อกลวงนี ได้รับอิทธิพลจำกกำรไหลอย่ำงช้ำๆ ของน  ำแข็ง ซึ่งจะท ำ

ให้เกิดกำรพังทลำยของถ  ำได้  

 
ถ ้ า ธ า ร น ้ า แ ข็ ง  ( https://dissolve.com/stock-photo/Male-Hiker-Stands-
Mouth-Ice-Cave-Formed) 
 

 1.3.3 ถ ้าส่วนมากที่พบในประเทศไทย 

ถ  ำส่วนมำกเกิดในหินปูน เนื่องจำกหินปูน (CaCO3) สำมำรถละลำยเมื่อท ำ

ปฏิกิริยำกับน  ำฝน ที่มีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆ แต่ถ  ำก็อำจเกิดในหินประเภทอื่น ๆ ได้

เช่นกัน 

1  ถ ้าหินปูน (Limestone cave)  

1.1  ปัจจัยในการเกิดถ ้า 

1. หินต้นก้าเนิด โดยปกติหินที่จะท ำให้เกิดถ  ำได้ ต้องเป็นเนื อหินที่สำมำรถ

ละลำยน  ำได้ ซึ่งได้แก่ หินที่มีส่วนประกอบของคำร์บอเนต และซัลเฟต เช่นหินปูน  
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(limestone, CaCO3) หินโดโลไมต์ (Dolomite, CaMg (CO3)2), ยิปซัม (Gypsum, 

CaSO4·2H2O) เป็นต้น เพรำะเมื่อน  ำที่เป็นกรดอ่อนๆ ท ำปฏิกิริยำกับแร่เหล่ำนี จะละลำย

แร่เหล่ำนี ได้ 

2. น ้า ตัวกำรที่ส ำคัญที่ท ำให้เกิดถ  ำ คือ น  ำ น  ำฝนที่ตกลงมำเมื่อรวมตัวกับก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ในอำกำศ จะกลำยเป็นกรดคำร์บอนิคอ่อน ๆ เมื่อน  ำฝนไหลซึมผ่ำน

ชั นดินลงสู่ชั นหิน จะไหลผ่ำนรอยแตก กลำยเป็นน  ำบำดำล หำกน  ำบำดำลดังกล่ำวไหล

ซึมผ่ำนชั นหินที่เป็นหินปูน จะท ำปฏิกิริยำ ท ำให้เกิดเกลือแคลเซียมไบคำร์บอเนตที่

ละลำยน  ำได้ดี ท ำให้เนื อหินปูนละลำยออกไปเรื่อย ๆ จนกลำยเป็นโพรงต่อไป 

3. ลักษณะภูมิประเทศ โดยธรรมชำติน  ำจะไหลจำกที่สูงลงสู่ที่ต่ ำ เมื่อสภำพภูมิ

ประเทศมีควำมชันสูง น  ำก็จะไหลเร็วกว่ำภูมิประเทศที่มีควำมลำดชันต่ ำ น  ำที่ไหลได้เร็ว

จะมีกำรเคลื่อนที่แบบไหลวน (turbulent flow) ซึ่งจะมีควำมเร็วกว่ำที่ไหลแบบเรียบ ๆ 

(lamina flow) เมื่อน  ำไหลด้วยควำมเร็วจะมีพลังในกำรกัดเซำะได้มำกขึ น ซึ่งสำมำรถ

ละลำยเนื อหินได้เร็วขึ น 

4. ปา่ไม้และพืชพรรณ สภำพป่ำไม้ที่ปกคลุมพื นผิวดินก็มีควำมส ำคัญ กล่ำวคือ

ป่ำไม้ที่อุดมสมบูรณ์สำมำรถที่จะดูดซับน  ำฝนที่ตกลงสู่พื นดินได้มำก เพรำะในขณะที่ฝน

ตกลงมำ น  ำจะไหลจำกภูเขำลงสู่ทำงน  ำ หำกผิวหน้ำดินปรำศจำกต้นไม้ปกคลุม น  ำฝนที่

ตกลงมำก็จะไหลผ่ำนอย่ำงรวดเร็ว แต่หำกมีต้นไม้ปกคลุมกำรไหลก็จะช้ำลง ใน

ขณะเดียวกันทั งดินและรำกก็จะอุ้มน  ำไว้และปล่อยให้น  ำซึมออกที่ละช้ำๆ ดังนั น น  ำที่

ค่อย ๆ ไหลจะผ่ำนลงสู่ชั นหิน ท ำให้เกิดตะกอนถ  ำตำ่ง ๆ 
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1.4 ก้าเนดิถ ้า  

ถ  ำในประเทศไทยส่วนมำกเกิดจำกกำรละลำยของหินปูน น  ำฝนดูดซับก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์จำกอำกำศและเมื่อซึมผ่ำนดินซึ่งจะกลำยเป็นกรดอ่อนๆ จะละลำย

หินปูนออกอย่ำงช้ำๆตำมรอยต่อ แนวหินระนำบและรอยแตกซึ่งบำงส่วนขยำยใหญ่

พอที่จะสร้ำงถ  ำได ้ 

 โดยทั่วไปกำรพัฒนำถ  ำสำมำรถแบ่งออกได้ 4 ขั นตอน: กำรก่อตัว กำรขยำย กำร

เติมและกำรท ำลำย อย่ำงไรก็ตำมกระบวนกำรจริงนั นซับซ้อนแต่ละขั นตอนผสมผสำน

กันและในบำงกรณีก็มีกำรเกิดซ  ำ 

 
 

 

 

 



วิวัฒนาการถ้ำและหลุมยุบ

ปรับปรุงจากชัยพร ศิริพรไพบูลย: โอกาสทองของนักธรณีไทย 
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1.5 สเปลึโอทึม (Speleothems)  

ประติมำกรรมในถ  ำที่มีควำมสวยงำนคือ สเปลึโอทึม (Speleothems) บำงครั ง

เรียกว่ำกำรก่อตัวหรือกำรตกแต่งเป็นลักษณะถ  ำที่เกิดจำกกำรทับถมของแร่ธำตุ ค ำว่ำ 

“Speleothem” มำจำกภำษำกรีก “spelaion” ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ "ถ  ำ" และ 

“thema” แปลว่ำ "กำรทับถม" ส่วนใหญ่คุ้นเคยคือหินย้อย (Stalactite)  หินย้อยงอก

ลงมำจำกเพดำนถ  ำในขณะที่หินงอก (Stalagmite) งอกขึ นมำจำกพื นถ  ำ  

สเปลึโอทึม เกิดขึ นเพรำะน  ำฝนซึมผ่ำนรอยแตกในหิน เมื่อผ่ำนอินทรีย์วัตถุน  ำฝน

จะจับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เกิดกรดคำร์บอนิกอ่อน กรดอ่อนนี ผ่ำนรอยต่อและรอย

แตกในหินปูน แร่แคลไซต์ละลำยจำกหินปูน เมื่อน  ำที่กักเก็บหินที่ละลำยอยู่นี สัมผัสกับ

อำกำศในถ  ำจะปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ออกมำเหมือนกับเมื่อเปิดขวดโซดำ 

ในขณะที่ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยออกมำ แคลไซต์จะตกตะกอน บนผนังถ  ำ 

เพดำนและพื น ขณะที่แร่ธำตุที่สะสมตกตะกอนจำกหยดน  ำนับไม่ถ้วนนี จึงเกิดหินย้ อย 

หำกน  ำที่หยดลงมำที่พื นถ  ำยังคงมีแคลไซต์ที่ละลำยอยู่ก็จะสำมำรถสะสมแคลไซต์ที่

ละลำยได้มำกขึ นและตกลงสู่พื นถ  ำจนกลำยเป็นหินงอก 

สีของสเปลึโอทึมเกิดได้อย่ำงไรนักวิทยำศำสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่ำสีของสเปลึโอทึม

ถูกก ำหนดโดยปริมำณแร่ธำตุ แคลไซต์บริสุทธิ์มีสีขำวและแทบไม่มีสี ธำตุเหล็กและแร่

ธำตุอื่นๆ รวมทั งกรดจำกพืชพื นผิวรวมกับผลึกแคลไซต์เพื่อเพิ่มเฉดสีแดง ส้มและด ำให้

เป็นสีของสเปลิโอทึม นอกจำกนี กรดฮิวมิกและกรดฟุลวิคในดินอำจมีส่วนท ำให้เกิดสีด ำ 
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การเกิดหินงอก-หินย้อย (ปรับปรุงจาก Fleitman et al. 2004) 
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หินงอก-หินย้อยที่พบบ่อย 

 
การท่องเที่ยวถ ้า 
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ประเภทตะกอนถ  ำ (speleothems) นั น หำกแบ่งตำมประเภทของกำรเกิด 

สำมำรถแบ่งได้ดังนี  (ไพศำล ศรีพิเศษ, 2542) 

1. ประเภทที่เกิดจากน ้าหยดและน ้าไหล (dripstone and flowstone 
forms) ได้แก่ 

1.1 หลอดหินย้อย (soda straw) เป็นสำรหินปูนที่จับตัวเป็นหลอดย้อยจำก
เพดำนถ  ำ ส่วนนอกเกิดกำรแข็งตัวแต่บริเวณตรงกลำงด้ำนในกลวงและมีหยดน  ำไหลซึม

ออกมำ โดยน  ำที่เป็นส่วนของสำรไบคำร์บอเนตจะเป็นตัวเพิ่มควำมยำวของหลอดหิน

ย้อย  แต่ เนื่ อ งจำกตรงกลำง เป็นรู กลวงท ำ ให้หลอดหินย้ อย เป็นตะกอนถ  ำ 

(speleothems) ที่ค่อนข้ำงเปรำะบำง เมื่อควำมยำวของหลอดหินย้อยเพิ่มมำกขึ น 

มักจะหักและหล่นลงบนพื นถ  ำ 
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หลอดหินย้อย 
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1.2 หินย้อย (stalactite) เป็นตะกอนถ  ำ ที่เกิดแขวนลงจำกเพดำนหรือผนังถ  ำ 
มักจะมีรูปทรงกระบอก (cylindrical form) หรือรูปกรวย (conical form) โดยน  ำที่มี

สำรละลำยแคลเซียมไบคำร์บอเนตซึมมำตำมรอยแตกของเพดำนหรือผนังถ  ำ เมื่อน  ำเกิด

กำรสูญเสียคำร์บอนไดออกไซด์ ท ำให้มีกำรตกตะกอนของสำรแคลเซียมคำร์บอเนต จึงมี

กำรพอกตัว ซึ่งช่วงแรกมีลักษณะเป็นแท่งแล้วจะเกิดกำรพอกตัวจำกส่วนแกนกลำง 

 

  
หินย้อย 
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1.3 หินย้อยเอียง 
หินย้อยที่มีรูปร่ำงไม่สมมำตร สันนิษฐำนว่ำในระหว่ำงที่เกิดกำรไหลผ่ำนของน  ำมำ

ตำมเพดำนถ  ำที่แตกบริเวณพื นที่ใกล้เคียงอำจมีช่องเปิดและท ำให้ได้รับอิทธิพลของลม

ท ำให้สำรละลำยแคลเซียมคำร์บอเนตตกตะกอนไปตำมทิศทำงกำรพัดผ่ำนของลม 

 

 
หินย้อยรูปร่างเอียงและหินย้อยหลอดโซดา 
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1.4 หินย้อยกระเปาะ (Bulbous stalactites)  
ตะกอนถ  ำที่มีลักษณะป่องกลมหรือค่อนข้ำงกลม ห้อยย้อยลงมำจำกเพดำนถ  ำ 

หรือจำกหินย้อย ซึ่งมักเกิดเป็นกลุ่มและใกล้กับบริเวณทำงน  ำไหลผ่ำนภำยในถ  ำที่มีควำม

อุดมสมบูรณ์ของน  ำมำก ๆ  

 

 

หินย้อยกระเปาะ 
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1.5 หินย้อยรปูร่างคล้ายนม 
กำรตกตะกอนของแคลเซียมคำร์บอเนตเป็นไปอย่ำงช้ำและเมื่อมีน  ำไหลซึมผ่ำน

เพดำนถ  ำก็จะมำทับถมให้เกิดควำมหนำมำกขึ นและขณะที่ฝนตกหรือมีน  ำซึมผ่ำนเพดำน

ถ  ำจะเห็นสำยน  ำไหลอำบบริเวณตะกอนอย่ำงชัดเจน 

 

 
หินย้อยรูปร่างคล้ายนมและรูปร่างกระเปาะ 
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1.6 ม่านหินย้อย (Drapery) เกิดจำกน  ำที่มีสำรคำร์บอเนตไหลตำมผนังเอียง เมื่อ
น  ำเกิดกำรสูญเสียก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จะเกิดแรงตึงผิว ท ำให้เกิดกำรตกตะกอนของ

แร่แคลไซต์มีลักษณะเป็นแผ่นบำงย้อยลงจำกผนังถ  ำ ลักษณะคล้ำยม่ำนมีขนำดแตกต่ำง

กัน ม่ำนหินย้อยที่พบในบริเวณที่มีน  ำหล่อเลี ยงอยู่มำกมักมีสีขำวสด และมีขนำดใหญ่ 

บำงแห่งมีสีน  ำตำลแดงสลับสีขำว หรือสีเหลืองอ่อน มีชื่อเรียกเฉพำะว่ำ ม่ำนเบคอน 

(bacon formation)  

 

 
ม่านหินย้อย 
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1.7 หินย้อยคล้ายรูปรักบี  
สำรละลำยแคลเซียมคำร์บอเนตซึมผ่ำนเพดำถ  ำอย่ำงสม่ ำเสมอและเกิดกำร

ตกตะกอนและกำรระเหยไปของน  ำอย่ำงช้ำๆ หินย้อยคล้ำยลูกรักบี ส่วนมำกจะพบในถ  ำ

ที่มีเพดำนถ  ำค่อนข้ำงสูงมำก 

 
หินย้อยคล้ายลูกรักบี  
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1.8 หินงอก (stalagmite) เป็นตะกอนถ  ำ ที่เกิดจำกกำรพอกตัวของสำรละลำย
แคลเซียมคำร์บอเนตจำกพื นผิวถ  ำสูงขึ นไปในแนวดิ่ง โดยหยดน  ำที่หยดลงมำจำกหินย้อย 

ช่วงแรกจะมีลักษณะเป็นสำรแคลเซียมคำร์บอเนตที่พอกตัวจนมีลักษณะเป็นแอ่งน  ำ

ขนำดเล็ก และจะพอกตัวสูงขึ นจนบำงครั งจะไปบรรจบกับหินย้อยกลำยเป็นเสำหิน 

มักจะพบร่วมกับหินย้อยเสมอ 

 

 
หินงอก 
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1.9 หินงอกน ้ากระเซ็น เกิดจำกน  ำที่หยดหรือไหลจำกเพดำนถ  ำแล้วตกกระทบกับ
หินงอกหรือชะง่อนหินที่ผนังถ  ำแล้วแตกกระจำยกระเซ็นลงมำด้ำนล่ำงเกิดกำร

ตกตะกอนของแข็งและมีกำรพอกตัวของสำรหินปูนบริเวณด้ำนล่ำงโดยเฉพำะที่ฐำนของ

หินงอกท ำให้มีลักษณะคล้ำยกลีบดอกไม้มักพบในโถงถ  ำที่มีเพดำนถ  ำสูงมำกๆ 

 

 
หินงอกน ้ากระเซ็น 
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1.10 เสาหิน (Column) เป็นตะกอนถ  ำ ที่ต่อเนื่องจำกพื นถึงเพดำนถ  ำ ที่มีลักษณะ

เป็นแท่ง เกิดจำกกำรที่หินงอกและหินย้อยมีกำรพอกตัวจนมำเชื่อมติดกัน พบได้ในถ  ำที่

มีน  ำไหลผ่ำนแทบทุกถ  ำ จะมีขนำดและรูปร่ำงแตกต่ำงกันไปตำมขนำดและรูปร่ำงของถ  ำ 

บำงถ  ำเป็นเสำหินขนำดเล็ก มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่กี่เซนติเมตร บำงถ  ำมีขนำดเส้นผ่ำน

ศูนย์กลำงขนำดใหญ่ และบำงถ  ำอำจไม่มีควำมสมมำตร 

 

 
เสาหิน 
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1.11 หินปูนฉาบหรือหินน ้าไหล (flowstone) มีกำรสะสมตัวโดยน  ำที่มีสำร
คำร์บอเนตไหลเป็นฟิล์มบำง ๆ บนพื นผิว และผนังถ  ำ มักประกอบด้วยแร่ ทวำเวอร์ทีน 

(Travertine) ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของแร่แคลไซต์ เมื่อมีกำรพอกตัวมำกขึ นอำจมี

ขนำดควำมหนำมำก มีควำมยำวและควำมสูงหลำยสิบเมตร  

 

 
หินน ้าไหล 
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1.12 ป๊อปคอร์น (Coralloids cave/cave popcorn) กำรเจริญเติบโตของ
แคลไซต์บนผนังถ  ำขนำดเล็กเรียกว่ำ Cave popcorn โดยทั่วไปแล้วจะก่อตัวด้วยวิธีใด

วิธีหนึ่งในสองวิธีในถ  ำ: ที่ซึ่งน  ำจะซึมออกมำจำกผนังหินปูนอย่ำงสม่ ำเสมอและ

ตกตะกอนแคลไซต์ หรือเมื่อน  ำหยดลงมำจำกผนังหรือเพดำนของถ  ำและน  ำกระเซ็นลง

บนพื นหรือบนขอบตำมผนัง กำรกระเซ็นนี ท ำให้สูญเสียก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และกำร

ตกตะกอนของแคลไซต์ในภำยหลัง 

 

 
    ป๊อปคอร์นถ ้า 
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1.13 ปะการังถ ้า (Coralloids cave/ coral cave) คอรัลลอยด์เป็นรูปแบบ
หนึ่งของกำรก่อตัวที่พบบ่อยที่สุดและสำมำรถมีได้หลำยรูปแบบ ค ำนี ครอบคลุมทุก

ลักษณะของรูปทรงกลมรูปทรงกลมคล้ำยปุ่มคล้ำยปะกำรังหรือโบทริออยด์ที่สำมำรถก่อ

ตัวได้ทั งเหนือหรือใต้น  ำ หนึ่งในป๊อปคอร์น ที่พบบ่อยที่สุด ส ำหรับปะกำรังถ  ำเป็นส่วนที่

มีขนำดเล็กมำกซึ่งประกอบด้วยก้ำนสั นที่มีปลำยเป็นกระเปำะ โดยปกติจะเกิดเป็น

หย่อมๆ ประกอบด้วยแคลไซต์และมีวงแหวนศูนย์กลำง แสดงให้เห็นว่ำปะกำรังถ  ำสร้ำง

ขึ นในลักษณะคล้ำยกับหินหยดน  ำ ยังคงเติบโตในทุกทิศทำงโดยไม่สนใจแรงโน้มถ่วง 

 

 
ปะการังถ ้า 
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2. ประเภทที่มีรูปร่างไม่แน่นอน (Erratic forms) ได้แก่ 
2.1 หินปูนเกลียว (Helictite) เป็นตะกอนถ  ำ ที่ตะกอนถ  ำประเภทคำร์บอเนต  
มีกำรเปลี่ยนแนวแกนของผลึกที่เติบโตจำกแนวดิ่งท ำให้เกิดมีลักษณะโค้งหรือมุมแหลม 

มีลักษณะเป็นหลอดโค้งหรือบิดเป็นเกลียว บริเวณตรงกลำงเป็นหลอดบำงซึ่งเป็นกำร

เปลี่ยนทิศทำงของกำรเติบโตของสำรแคลเซียมคำร์บอเนตและอำจมีสำเหตุจำกกระแส

ลมที่พัดผ่ำนภำยในถ  ำ พบตำมเพดำนและผนังถ  ำที่ยังมีน  ำซึมผ่ำนทั่วไป โดยควำม

สมบูรณ์จะขึ นกับควำมชื นและปริมำณน  ำที่มีสำรคำร์บอเนตเช่นเดียวกับตะกอนถ  ำอื่น ๆ  

  
หินปูนเกลียว 

2.2 ดอกไม้ถ ้า (Anthodite) เป็นตะกอนถ  ำ ที่มีลักษณะคล้ำยกับหินปูนเกลียว ที่

มีลักษณะคล้ำยขนนกประกอบด้วยกลุ่มผลึกของแร่ที่มีรูปร่ำงคล้ำยเข็มยำว ๆ ของแร่อะ

รำโกไนต์ (aragonite) หรือแร่ยิบซั่ม (gypsum) ซึ่งแร่อะรำโกไนต์ เป็นอีกลักษณะหนึ่ง

ของแร่แคลไซต์ ที่มีสำรแคลเซียมคำร์บอเนตน้อยกว่ำปกติมีรูปผลึกแบบออร์โธรอมบิค 

(Orthorhombic) มีควำมเปรำะบำงมำก 
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ดอกไม้ถ ้า 
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2.3 โล่หินปูน (Shield) เป็นตะกอนถ  ำ ที่เกิดจำกน  ำที่มีสำรคำร์บอเนตสูงไหลผ่ำน
รอยแตกเล็ก ๆ ตำมผนังถ  ำ เมื่อสำรคำร์บอเนตไหลออกมำสู่บรรยำกำศในโถงถ  ำก็เกิด

กำรพอกของแร่แคลไซต์ขนำนไปกับรอยแตก ท ำให้เกิดแผ่นบำง ๆ สองแผ่นประกบกัน

ซึง่น  ำจะไหลซึมผ่ำนได้ พบขนำดต่ำงๆ กัน มักพบในถ  ำที่มีอำยุมำก 
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โล่ถ ้า 

3. ประเภทที่เกิดใต้ระดับน ้า (sub-aqueous forms)  
3.1 ท้านบหินปูนและแอ่งน ้า (Rimstone Dam and Rimstone pool) เกิดใน

บริเวณพื นถ  ำหรือตำมแนวทำงน  ำไหล เมื่อน  ำไหลจะทิ งตะกอนหินปูนเพิ่มพูนขึ นเรื่อย ๆ 

ท ำให้ตะกอนหินปูนเกิดกำรก่อตัวขึ นมีลักษณะคล้ำยเขื่อน เรียกว่ำท ำนบหินปูน ต่อมำ

จะเกิดกำรกักน  ำไว้ท ำให้เป็นลักษณะแอ่ง เมื่ออัตรำกำรไหลของน  ำเพิ่มขึ น จะท ำให้แอ่ง

เอ่อล้นหรือเกิดเป็นสันเขื่อนเหลื่อมล  ำกันในลักษณะขั นบันได ขนำดท ำนบหินปูนมีหลำย
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ขนำด ในบริเวณแอ่งที่เกิดขึ นใหม่สันของท ำนบจะมีควำมเปรำะบำงมำก นอกจำกนี ใน

แอ่งหินปูนที่เกิด หำกมีตะกอนทรำยหรือกรวดขนำดเล็กและมีน  ำพอเพียง อำจท ำให้เกิด

กำรพอกตัวของหินปูนรอบตะกอนที่กลิ งไปมำภำยในแอ่ง เกิดเป็นตะกอนถ  ำ ที่เรียกว่ำ 

โอเออไล้ทฺ (Oolite) หรือไข่มุกถ  ำ (cave pearl) ท ำนบหินปูนพบได้ในแทบทุกถ  ำ 

 

 
ท้านบหินปูน 
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3.2 หินงอกคล้ายภูเขาไฟ 
ในอดีตบริเวณนี เคยมีน  ำท่วมขังมำก่อนหรือยังพบมีน  ำท่วมขังในช่วงท่ีมีฝนตกกำร

ตกตะกอนของสำรละลำยแคลเซียมคำร์บอเนตเกิดใต้น  ำและสะสมพอกตัวหนำเพิ่มขึ น 

 

 
หินงอกคล้ายหินภูเขาไฟ 
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3.2 หิ งถ ้า (Shelfstone) โดยปกติแล้วอำจมีวงแหวนตำมขอบของแอ่งน  ำ มักจะเกิด
จำกแคลไซต์เมื่อตกตะกอนที่ด้ำนบนของแอ่งน  ำในถ  ำ (เช่น แพถ  ำ) ติดด้ำนข้ำงและกำร
ตกตะกอนยังคงเพิ่มกำรเติบโตทั งด้ำนข้ำงและด้ำนล่ำง ดังนั นจึงเป็นตัวบ่งชี ระดับน  ำที่
ผ่ำนเข้ำมำในแอ่ง ชั นหินอำจมีควำมหนำมำกเมื่อแอ่งน  ำอยู่ในระดับเดียวกันเป็น
เวลำนำน หรือบำงหิ งถ  ำ อำจเกิดขึ นเป็นวงแหวนรอบฐำนของหินย้อยที่ถูกน  ำท่วม
บำงครั งเรียกว่ำชั นวำงของแผ่นลิลลี่  

 
ลิลลี่ถ ้า 

3.3 ไข่มุกถ ้า (cave pearl) หรือ โอเออไล้ท์ (Oolite) เป็นตะกอนถ  ำ ที่
ลักษณะเป็นทรงกลมหรือค่อนข้ำงกลม ผิวนอกเรียบคล้ำยไข่มุก หรือลักษณะอื่น ๆ พบ

ในแอ่งตื นที่เกิดขึ นจำกหยดน  ำ แกนกลำงอำจเป็นเมล็ดกรวดหรือทรำยกลิ งไปมำในแอ่ง

ที่มีน  ำ เกิดกำรพอกตัวของแร่แคลไซต์เป็นชั น ๆ รอบแกนกลำง พบตั งแต่ขนำดเท่ำหัว

เข็มหมุดจนถึงขนำดเท่ำฝ่ำมือ 
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ไข่มุกถ ้า http://www.winstercavers.org.uk/ 

3.4 แพถ ้า (cave raft) มีลักษณะเป็นแผ่นบำงๆ ที่เกำะอยู่บนผิวแอ่งน  ำใน
ถ  ำ ก่อตัวขึ นเมื่อน  ำหยดที่มีแร่ธำตุกระทบพื นผิวแอ่งน  ำกระจำยออกและสะสมแร่ธำตุไว้

เป็นเปลือกบำงๆ คล้ำยฟิล์มบำงๆ ของแคลไซต์ที่ลอยอยู่บนสระน  ำ 
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แพถ ้า 

 

1.6 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในถ ้า 
โดยทั่วไปในถ  ำจะมีสภำพอำกำศ เช่นอุณหภูมิ และปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออก

ไซต์ ค่อนข้ำงคงที่เนื่องจำกถ  ำมีช่องเปิดเพียงช่องเล็กๆ ดังนั นสภำพอำกำศภำยในถ  ำ

ค่อนข้ำงจะคงที่ โดยทั่วไปปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์ในถ  ำส่วนมำกถูกควบคุมจำก 

CO2 ที่เกิดจำกกำรหำยใจของสิ่งมีชีวิตในดินจะถูกเคลื่อนย้ำยเข้ำไปในถ  ำโดยรูปแบบ

ของก๊ำซหรือแทรกซึมในน  ำฝน กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรระบำยอำกำศซึ่งอำจ

สัมพันธ์กับควำมชื นในดินที่อยู่ใต้พื นดินสำมำรถช่วยในกำรสะสม CO2 ของอำกำศในถ  ำ

หรือท ำให้เกิดกระจำยที่แตกต่ำงกันในแต่ละฤดูกำล 
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แหล่งที่มาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในถ ้า 

อย่ำงไรก็ตำมควำมผันแปรของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์ อำจผันแปรไปตำมสภำพ

อำกำศนอกถ  ำ หำกช่องเปิดปำกถ  ำมีขนำดเพิ่มขึ น หรือมีรูเปิดเพิ่มขึ นหลำยแห่ง 

อุณหภูมิที่สูงนอกถ  ำอำจส่งผลต่ออุณภูมิภำยในถ  ำ 

โดยทั่วไปถ  ำเพื่อกำรท่องเที่ยวปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์ในถ  ำอำจเป็นควำม

เสี่ยงปัจจัยหนึ่งต่อนักท่องเที่ยว เนื่องจำกในช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ำไปเที่ยวชมถ  ำจ ำนวน

มำกในช่วงเวลำเดียวกันและกำรระบำยอำกำศภำยในถ  ำไม่ดี อำจส่งผลต่อระบบกำร

หำยใจ   

ถ  ำเพื่อกำรท่องเที่ยวควรมีอุปกรณ์ตรวจวัดปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์แบบ

พกพำหรือแบบติดตั งท ำกำรตรวจวัดปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์ และหำกท ำกำร

บันทึกข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องก็จะเป็นข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรท่องเที่ยวถ  ำได้

อย่ำงปลอดภัย 
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1.7 การก้าหนดอายุหินงอก ท้าอย่างไร 
หินงอก-หินย้อยในถ  ำมีรูปลักษณ์ที่แตกต่ำงกันไปตำมลักษณะกำรเกิดและเป็น

ประติมำกรรมถ  ำที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำเที่ยวชมถ  ำ นักท่องเที่ยวควรที่จะได้รับ

ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเติบโตของหินย้อยและหินงอกว่ำใช้เวลำยำวนำนเท่ำไรกว่ำที่จะ

ปรำกฎเป็นรูปลักษณ์ที่สวยงำมให้ได้ชื่นชม  

วิธีกำรก ำหนดอำยุของหินงอก-หินย้อย นักวิทยำศำสตร์อำจใช้เทคนิคกำรก ำหนด

อำยุทำงวิทยำศำสตร์เช่นใช้ตัวอย่ำงของหินที่ต้องกำรทรำบอำยุไปวิเครำะห์หำสัดส่วน

ของธำตุยูเรเนียม/ธอร์เลี่ยม (U-Th) หรืออำจจะใช้ กำรก ำหนดอำยุ 2 ช่วง ซึ่งปรำกฎ

แบนของหินงอกชัดเจนและเมื่อได้ค่ำอำยุทั งสองช่วงก ำกับล่ำงและบนและนับจ ำนวน

แบนของหินงอกในช่วงที่มีค่ำอำยุก ำกับเพื่อที่จะประมำณกำรณ์ว่ำในช่วง 1 ปีจะปรำกฎ

แบนที่หินงอกเท่ำไร 

นอกจำกนี กำรนับอัตรำกำรหยดของหยดน  ำในช่วงเวลำหนึ่งๆ เพื่อที่จะมำ

ประมำณอัตรำกำรเติบโตของหิน โดยทั่วไปอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย 0.13 มม. ต่อปี หิน

ย้อยที่เติบโตเร็วที่สุดคือหินย้อยที่เกิดจำกน  ำหยดช้ำๆซึ่งอุดมไปด้วยแคลเซียมคำร์บอเนต 

(CaCO3) และคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งสำมำรถเติบโตได้ที่ 3 มม. ต่อปี อัตรำกำร

หยดจะต้องช้ำพอที่จะท ำให้ CO2 สลำยจำกสำรละลำยสู่บรรยำกำศถ  ำส่งผลให้เกิดกำร

สะสมของ CaCO3 บนหินย้อย อัตรำกำรหยดน  ำที่เร็วเกินไปและสำรละลำยที่ยังคงมี 

CaCO3 เมื่อตกลงสู่พื นถ  ำเกิดกำรสูญเสียก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์ และ CaCO3 ถูกทับถม

กลำยเป็นหินงอก 
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การเก็บตัวอย่างหยดน ้าในถ ้า 
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บนซ้ายรูปแบบการเติบโตของหินงอกและหินย้อย รูปขวาขนาดความโตของหินงอก 
และรูปล่างค่าอายุของหินงอก (6,075  65 และ 1,661  39) แสดงถึงการหยุดโต
ประมาณ 4,414 ปี ที่ ถ ้าน ้าจาง จ. แม่ฮ่องสอน 
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หินงอกทำงภำคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีอัตรำเติบโตประมำณ 1 มม 

ต่อ ปี (Muangsong et al. 2014) อย่ำงไรก็ตำมหินงอกอำจมีกำรชะงักกำรเติบโตที่

เรียกว่ำ Hitatus ท ำให้ไม่สำมำรถใช้ควำมยำวทั งหมดของหินงอกบ่งบอกอำยุได้อย่ำง

เดียว ปัจจัยที่ท ำให้หินงอกอำจเกิดชะงักกำรเติบโตมีหลำยสำเหตุเช่น กำรเปลี่ยนแปลง

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินบนหลังคำถ  ำ กำรเปลี่ยนแปลงเส้นทำงกำรไหลของน  ำ หรือหินงอก

นั นเกิดหักและภำยหลังมีกำรพอกพูนของแคลไซต์ เป็นต้น 
 

1.8 ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบตัิในการเที่ยวถ ้า  

 
 



ทำ และ หามทำ
ในการเที่ยวถ้ำ

- แจงเจาหนาที่ที่ดูแลถ้ำ

 กอนเขาไปเที่ยวถ้ำ

- เดินในเสนทางที่จัดใหเดิน

- แตงกายใหรัดกุม 

 ในถ้ำอาจมีความชื้น เปยก 

 หรือมีการปนปาย พื้นถ้ำไมราบเรียบ

- ไมควรเขาเที่ยวถ้ำตามลำพัง

- หามสัมผัส ตี เคาะ โยน 

 เก็บทุกสิ่งในถ้ำ ประติมากรรมถ้ำ 

 หยดน้ำ ซากดึกดำบรรพและโบราณวัตถุ

- หามสูบบุหรี่ กอกองไฟ จุดธูปเทียน หรือ

 กิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดการ

 เปลี่ยนแปลงตอสภาพอากาศภายในถ้ำ

- หามนำสัตวเลี้ยงหรือสัตวพาหนะ

 เขาไปในถ้ำ

- หามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆา ทาหรือพนสี

- หามถายอุจจาระ ปสสาวะในถ้ำ

- หางคางคืน ตั้งแคมป

- ใหขอมูลที่ถูกตองในการเที่ยวชมถ้ำ - ไมกอสรางสิ่งอำนวยความสะดวกในถ้ำ

 เกินความจำเปน

- หามเปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือ

 กีดขวางทางน้ำ

- หามติดปายประกาศภายในถ้ำ

ผูดูแล/ไกดนำเที่ยว

นักทองเที่ยว



กาซคารบอนไดออกไซดสูงกวาปกติ
ผลของคารบอนไดออกไซดจะมีผลตอ

ระบบการหายใจและแลกเปลี่ยนกาซระหวาง
คารบอนไดออกไซดในเลือดกับออกซิเจน
จะทำใหเกิดอาการปวดศีรษะอยางรุนแรง

การหลงทางภายในถ้ำ
การสำรวจถ้ำที่มีความยากและ

ซับซอนโถงถ้ำมีขนาดใหญ
และมีกองหินถลม มีโอกาส

เกิดการหลงทางไดงาย

อันตรายจากอุบัติเหตุ
เชน การพลัดตกจากที่สูง

การลื่นลม หินรวงลงมาจาก
เพดาน หรือหินถลม ฯลฯ

อุณหภูมิของรางกายต่ำกวาปกติ
น้ำในถ้ำจะมีความเย็นมากกวาน้ำที่อยูภายนอก 
สงผลใหเกิดภาวะอุณหภูมิในรางกายต่ำเกินไป 

มีอาการตัวสั่น กลามเนื้อทำงานไมสะดวก

อันตราย
ที่พบได ในถ้ำ

น้ำทวมอยางฉับพลัน
ถ้ำบางถ้ำที่มีพื้นที่ลุมน้ำขนาดใหญ

ท่ีปริมาณน้ำมาก และมีลำธารไหลลอด
มักพบปญหาน้ำทวมถ้ำในฤดูฝน 
นักทองเที่ยวควรหลีกเลี่ยงในชวง

ฤดูฝนดังกลาวเพราะจะเกิดอันตราย
จากน้ำปา และน้ำทวมถ้ำ

อุปกรณมีปญหา ชำรุด ไมเพียงพอ
การเตรียมอุปกรณใหพรอม

และเพียงพอสำหรับการสำรวจโดยเฉพาะ
การกำหนดเวลาที่จะอยู ในถ้ำพรอมกับ

เตรียมอุปกรณใหเหมาะสม

สิ่งมีชีวิตภายในถ้ำ 
แมลง สัตวเลื้อยคลาน



การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

หลักการ 

 มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน 

 การทองเที่ยวที่เนนการเรียนรูและความรู

 เนนคุณคาทางอารมณและประสบการณ

 เกี่ยวพันกับคนในสังคม

 เนนการมีสวนรวม

 ตองรวมมือกันและเขาไปมีสวนเกี่ยวของ

ความสำคัญ 

 เปนการสรางความรูและความเขาใจกัน

 ในสังคมของเพื่อนมนุษยดวยกัน

 อันจะทำใหสังคมเกิดความสงบสุข

แหลงทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 

 ใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวม

 ในการลงมือทำ

 กิจกรรมการทองเที่ยวที่เนน

 การมีสวนรวม 

 เปนกิจกรรมการทองเที่ยวที่สามารถ

 สรางการเรียนรู

การทองเที่ยวที่เปดโอกาส

ใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาส

ในการพัฒนาศักยภาพเชิง 

สรางสรรคผานกิจกรรม

การมีสวนรวม

องคประกอบที่สำคัญ 

 การทองเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืน   

 การเรียนรูและมีสวนรวมในศิลปะ 

 วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญา 

 เอกลักษณ/อัตลักษณ เฉพาะถิ่นระหวาง 

 นักทองเที่ยวกับเจาของพื้นที่

 ความผูกพันของนักทองเที่ยวกับเจาบาน
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ส่วนที่ 2 รู้จักและเข้าใจ 

แหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ในอุทยานธรณีสตูลประเภทถ ้า 

ถ ้าภูผาเพชร ถ ้าเลสเตโกดอน ถ ้าเจ็ดคต ถ ้าอุไรทอง ถ ้าทะล ุ
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ที่ตั ง ถ  ำภูผำเพชร ตั งอยู่ในหมู่ที่ 9 บ้ำนควนดินด ำ ต ำบลปำล์มพัฒนำ อ ำเภอมะนัง อยู่
ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอ 27 กิโลเมตร ไปตำมถนนที่ลำดยำงตลอดสำยจนถึงบริเวณถ  ำ

ตั งอยู่บนเทือกเขำหินปูน ในเขตทิวเขำนครศรีธรรมรำช ซึ่งเรียกว่ำ เขำบรรทัด ปำกถ  ำ

หันไปทำงทิศตะวันออก ทำงขึ นไม่ค่อยลำดชันนัก ควำมสูงจำกพื นรำบถึงปำกถ  ำ

ประมำณ 50 เมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงจำกพื นรำบถึงจุดเข้ำถ  ำประมำณ 20 นำท ี

ชื่อเดิมของถ ้าภูผาเพชร คือ “ถ  ำลอด ถ  ำยำว หรือถ  ำเพชร” เนื่องจำกถ  ำมีควำมยำว 

ลักษณะคดเคี ยว แบ่งเป็นหลำยตอน ภำยในถ  ำมีหินงอกหินย้อย เมื่อกระทบกับแสงไฟ 

ผนังถ  ำมีประกำยแวววำวเหมือนเพชร จึงเป็นที่มำของชื่อถ  ำเพชร ภำยหลังชื่อเต็มอย่ำง

เป็นทำงกำรว่ำ ถ  ำภูผำเพชร 

ประวัติ เมื่อปี พ.ศ. 2517 ครอบครัวของนำยช่วงและนำงแดง รักทองจันทร์ ได้ย้ำยเข้ำ

มำอำศัยบริเวณถ  ำยำวเป็นครอบครัวแรก ในปีพ.ศ. 2535 มีพระธุดงค์รูปหนึ่งมำตั งส ำนัก

บริเวณถ  ำยำว อยู่ได้หนึ่งปีก็จำกไป ก่อนจำกไปท่ำนได้บอกชำวบ้ำนว่ำได้เห็นทำงเข้ำไป

ในถ  ำยำว มีถ  ำน้อยใหญ่อีกหลำยถ  ำ บำงถ  ำมีพื นที่กว้ำงขวำงสวยงำม กระทั่งปี พ.ศ.
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2540 นำยศักดิ์ชัย บุญคง สมำชิก อบต. ต ำบลปำล์มพัฒนำได้ท ำกำรส ำรวจร่วมกับทำง

รำชกำรและรำษฏรถ  ำภูผำเพชรจึงได้เปิดโฉมหน้ำให้คนทั่วไปได้รู้จักกันทุกวันนี  

ธรณีวิทยาและขนาดถ ้า ถ  ำภูผำเพชร ประกอบด้วยหินแข็งกลุ่มหินทุ่งสง ยุคออร์โดวิ
เชียน (Ordovician) หินยุคนี อยู่ในช่วงอำยุประมำณ 438-505 ล้ำนปี ควำมยำวถ  ำ 

536.6 เมตร ควำมสูงเฉลี่ยถ  ำ 50 เมตร (ที่ต ำแหน่งจุดชมค้ำงคำว) พื นที่ถ  ำมีเนื อที่

ประมำณ 50 ไร่ หรือ 20,000 ตำรำงวำ แบ่งเป็นห้องเล็กห้องน้อยประมำณ 20 ห้อง แต่

เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ำชมแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่ำนั น ทุกห้องโถงมีควำมแตกต่ำงกัน เช่น 

หินงอกที่เป็นเสำค  ำสุริยัน เสำหินปูนขนำดมหึมำค  ำเพดำนถ  ำรอบทิศ ส่วนที่โคนเสำหิน

งอกนี จะเป็นเกล็ดหินคล้ำยแผ่นปะกำรังใต้ท้องทะเล รวมทั งมีผ้ำม่ำนเป็นริ ว ๆ แปลกตำ 

บำงจุดจะมีหยดน  ำทิพย์จำกเพดำนถ  ำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสควำมบริสุทธิ์ ไฮไลต์ของ

ถ  ำภูผำเพชรแห่งนี คือ ห้องแสงมรกตซึ่งเมื่อเดินลึกเข้ำไปด้ำนในสุดจะเห็นเพดำนถ  ำโหว่มี

แสงส่องลงมำกระทบกับหินสีเขียวก้อนใหญ่ตรงใจกลำงห้อง กลำยเป็นลำนแสงมรกต

แปลกตำ และสุดท้ำยปลำยทำงเป็นห้องที่มีควำมมืด 100 เปอร์เซ็นต์ที่ห้องพญำนำค 

สำเหตุที่เรียกว่ำห้องพญำนำคก็ด้วยเหตุผลที่ว่ำ กว่ำ 3 ,000 ปีมำแล้วที่ห้องแห่งนี ถูกน  ำ

ท่วมขังเป็นเวลำนำนท ำให้เกิดตะกอนหินปูนจับตัวกันเป็นสันนูนโดยรอบ ลักษณะคล้ำย

หลังพญำนำคจึงตั งชื่อว่ำ “ถ  ำพญำนำค” 

หลักฐานทางโบราณคดี  พ.ศ.  2541 พบร่องรอยหลักฐำนทำงโบรำณคดี 

ประกอบด้วยกระดูกมนุษย์ยุคโบรำณ พบเศษภำชนะดินเผำลำยเชือกทำบร่องรอยส่วน

ก้นภำชนะดินเผำ ถูกหินปูนและเปลือกหอยยึดเกำะอยู่ นักโบรำณคดีสันนิษฐำนว่ำ 

บริเวณถ  ำภูผำเพชรเคยเป็นที่อยู่ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศำสตร์ประมำณ 3 ,000 ปี

มำแล้ว 
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ประติมากรรมในความมืด 

 

แผนผังถ ้าภูผาเพชร ความยาว 536.6 เมตร ความสูง ประมาณ 50 เมตร   

      N 
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ปากทางเข้าถ ้าภูผาเพชรมีลักษณะค่อนข้างแคบต้องมุดลอดเข้าไปในตัวถ ้า มีลักษณะ
เป็นโพรง มีหินย้อยและหินน ้าไหลจากเพดานถ ้า 
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ห้องเสาค ้าสุริยันและห้องหัวพญานาค 

 
เสาค ้าสุริยัน 
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หัวพญานาค 

เป็นเสำหินที่มีขนำดสูงใหญ่จึงได้ชื่อว่ำ “เสำค  ำสุริยัน” กำรเกิดของเสำหิน (cave 

column) เกิดจำกเมื่อหินงอกหินย้อยมำรวมเข้ำด้วยกันโครงสร้ำงภำยในของหินงอกหิน

ย้อยตำมแกนกำรเติบโตมักประกอบด้วยวงแหวนศูนย์กลำงรอบช่องกลวง วงแหวน

เหล่ำนี แสดงถึงกำรเติบโตของหินงอก  
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หินงอกหินย้อยเกิดจำกน  ำหยดหรือไหลจำกรอยหักบนเพดำนถ  ำ เป็นประเภท

ของสเปลิโอทึม (Speleothem) ที่พบบ่อยที่สุดในถ  ำ ในถ  ำหินงอกจะเติบโตค่อนข้ำงช้ำ 

0.007–0.929 มม. ต่อปี หินย้อยหลอดโซดำเติบโตเร็วที่สุด 40 มม. / ปี และเป็นหิน

ย้อยที่บอบบำงที่สุดในถ  ำ หินย้อยรูปร่ำงคล้ำยหัวพญำนำคเป็นหินน  ำไหลขนำดใหญ่

ประกอบด้วยหินย้อยหลำยรูปแบบทั งแบบที่เป็นม่ำนหินย้อย และรูปร่ำงแบบลูกชินรักบี    

 
หินย้อยคล้ายลูกชิ นรักบี  
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เส้นทางเดินในถ ้าภูผาเพชร 
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ห้องม่านเพชร 

 
ม่านเพชร 

ห้องม่ำนเพชรเป็นโครงสร้ำงหินย้อยแบบหินน  ำไหล (flowstone) หินย้อยเป็นสิ่ง

ประดับตกแต่งในถ  ำที่น่ำตื่นตำตื่นใจที่สุด หินย้อยจะห้อยลงมำจำกเพดำนถ  ำ หน้ำผำ

ภำยนอก และยื่นออกมำ บ่อยครั งที่เห็นหินย้อยจะยังอำบไปด้วยน  ำฝนที่ไหลจำกด้ำนบน

ลงมำทั่วหินย้อย กำรก่อตัวที่น่ำดึงดูดเหล่ำนี เกิดขึ นเมื่อน  ำไหลออกจำกฟิล์มของแคลไซต์ 

หินน  ำไหลครอบคลุมพื นหินเดิมซึ่งมักมีควำมหนำมำก บำงครั งส่วนล่ำงก็ห้อยเป็นอิสระ

เกิดเป็นขอบหรือผ้ำคลุมไหล่ของหินย้อย มีหลำยปัจจัยที่ก ำหนดอัตรำกำรเติบโตขนำด

และรูปร่ำงของหินย้อยซึ่งรวมถึงปริมำณกำรไหลของน  ำ  อุณหภูมิของน  ำ องค์ประกอบ

ของอนุภำค ระดับควำมอิ่มตัวและกระแสลม ลมท ำให้เพิ่มกำรระเหยและมีผลต่อรูปร่ำง

ของ หินน  ำไหล ได้ 
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ห้องปะการัง 

 

 
ห้องปะกำรัง ปะกำรังถ  ำ (Subaerial cave corals) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกำร

สะสมของรูพรุนที่พัฒนำขึ นเมื่อสำรละลำยซึมออกมำจำกผนังถ  ำโดยสะสมชั นของผลึก

แคลไซต์ ท่อแคปิลลำรีไม่ก่อตัวและกำรเติบโตสำมำรถพัฒนำได้ในพื นที่ขนำดใหญ่ มีเนื อ

หยำบและอำจคล้ำยกะหล่ ำดอก 
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หินงอกน ้ากระจาย (splashing stalagmite) 
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ทางแคบเกิดจากการที่เสาหินมาเชื่อมต่อกันและมีหินน ้าไหลเคลือบทับบนก้อนหิน
ขนาดใหญ่ 
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ท้านบน ้า 
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ห้องวังค้างคาว 
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โคมศิลาเพชร 
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โคมศิลำเพชร ในห้องนี ประกอบด้วยหินย้อยหินงอกที่หลำกหลำยและเสำหิน

ขนำดใหญ่ นอกจำกนี บริเวณพื นผิวถ  ำยังพบหลุมยุบซึ่งสันนิษฐำนว่ำใต้พื นผิวถ  ำปัจจุบัน

ยังมีโพรงหรือถ  ำ 
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ห้องดอกบัวคว่้า 

 
 

ดอกบัวคว่้า 
ดอกบัวคว่ ำ กลุ่มหินย้อยจ ำนวนมำกที่มีสีสรรแปลกตำ กำรก่อตัวของหินย้อย

เกิดขึ นภำยใต้สภำวะควำมเป็นกรด-ด่ำง กลุ่มหินย้อยก่อตัวโดยกำรสะสมของแคลเซียม

คำร์บอเนตและแร่ธำตุอื่น ๆ ซึ่งตกตะกอนจำกสำรละลำยน  ำแร่ 
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ท้านบน ้าขนาดเล็ก 

  
หินงอกแบบปะการังพอกทับหินเดิม(ล่าง)   ลักษณะภายในหินงอก(บน)-ตะกอนใหม่  
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ห้องลานเพลิน 

  

 
ลำนเพลินเป็นหินย้อยประเภทหินน  ำไหล (flowstone) สำรละลำยของน  ำที่

เคลื่อนที่ไปตำมพื นหรือผนังที่ลำดเอียงท ำให้เกิดชั นแคลเซียมคำร์บอเนต (แคลไซต์) ยิป

ซั่มหรือแร่ธำตุอื่น ๆ ในถ  ำ แร่ธำตุเหล่ำนี จะละลำยในน  ำและจะถูกทับถมเมื่อน  ำสูญเสีย
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คำร์บอนไดออกไซด์ที่ละลำยน  ำไปจึงท ำให้แร่ธำตุเหล่ำนี สะสมอยู่ หินน  ำไหลมักเป็นสี

ขำวหรือโปร่งแสง แต่อำจมีสีต่ำงๆ จำกแร่ธำตุที่ละลำยในน  ำ 

ห้องอ่างศิลาน้อย 

 

 
อ่างศิลาน้อย 
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อ่ำงศิลำน้อยเกิดกำรตกผลึกของแร่แคลไซต์คลุมพื นผิวและผนังถ  ำบนผนังถ  ำยังมี

กำรแตกของเพดำนถ  ำท ำให้เกิดหินย้อยและรวมทั งหินย้อยแบบหลอดโซดำ 

ห้องอ่างศิลาใหญ่ 

 
อ่างศิลาใหญ่ 

อ่ำงศิลำใหญ่ (Rimstone Pools) เกิดจำกน  ำที่ไหลลงมำตำมควำมลำดชัน ชั นน  ำ

บำงมำกบนพื นที่ค่อนข้ำงใหญ่มีพื นผิวขนำดใหญ่ เนื่องจำกพื นผิวขนำดใหญ่ท ำให้น  ำ

สูญเสียคำร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยำกำศในถ  ำและเป็นผลให้แคลไซต์ตกตะกอนเกิด

ท ำนบน  ำขนำดใหญ่ติดต่อลดหลั่นกันลงมำ น  ำไหลมีคลื่นบนผิวหน้ำซึ่งเกิดจำกควำมไม่

เป็นระเบียบของพื นผิวหิน คลื่นบำงๆ ก่อตัวของแคลไซต์ที่ตกตะกอนเป็นส่วนโค้งหรือ

ส่วนโค้งเหมือนลมก่อตัวเป็นเนินทรำย หำกมีขอบเกิดขึ นด้วยวิธีนี ขอบจะมีแอ่งน  ำ  แคล

ไซต์ยังคงตกตะกอนและสะสมอยู่บนผิวน  ำ เมื่อคลื่นขนำดใหญ่เกิดขึ นแคลไซต์ทั งหมดจะ

ถูกเคลื่อนย้ำยไปที่ขอบและแคลไซต์ส่วนใหญ่ทับถมอยู่ที่ด้ำนบนของขอบ 
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ลานแสงมรกต 

  

 
ลานแสงมรกต เป็นไฮไลต์ของถ  ำภูผำเพชรแห่งหนึ่ง เป็นลำนโล่งกว้ำงด้ำนเหนือของถ  ำ

เกิดจำกบริเวณผนัง/หลังคำถ  ำทำงด้ำนเหนือเกิดกำรถล่มตัวลงมำของหินขนำดใหญ่ ท ำ
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ให้แสงผ่ำนเข้ำมำได้ มีรูปร่ำงคล้ำยหัวใจ จึงท ำให้เกิดตะไคร่น  ำและพืชสีเขียวขนำดเล็ก

ติดตำมก้อนหินขนำดใหญ่ที่ถล่มลงมำเคลือบเป็นสีเขียวคล้ำยมรกต  

ห้องพญานาคพัน 

 

 

 อยู่ด้ำนในลึกสุดของถ  ำภูผำเพชรปรำกฎร่องรอยน  ำโบรำณ สันนิษฐำนว่ำเป็น

ระดับน  ำในอดีตที่ท่วมแช่ขังพื นที่โถงนี เป็นเวลำยำวนำนมำกและเมื่อถ  ำมีกำรวิวัฒนำกำร

เกิดกำรยกตัวของแผ่นดินหรือกำรทรุดตัวของของแผ่นดินรวมทั งกำรเปลี่ยนแปลงของ

เส้นทำงน  ำ ร่องรอยนี ยังปรำกฎให้เห็นอย่ำงชัดเจนจนถึงปัจจุบัน 
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ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในถ ้ามเีท่าไร?  

 ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์มีผลต่อกำรหำยใจของผู้มำเยือนถ  ำและกำรเกิดหินงอก

หินย้อยภำยในถ  ำ ปกติถ  ำที่มีเพดำนสูงหรือมีน  ำไหลผ่ำนจะมีปริมำณก๊ำซคำร์บอนได

ออกไซต์ อยู่ประมำณ 300 - 600 ppm  โดยทั่วไปปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์สูง

กว่ำ 1,000 ppm อำจท ำให้เกิดกำรหำยใจที่ไม่สะดวก ภำยในถ  ำปกติสภำพอำกำศจะ

ค่อนข้ำงสม่ ำเสมอมำกกว่ำสภำพอำกำศนอกถ  ำ 

 ถ  ำภูผำเพชรพบว่ำปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์จำกบริเวณปำกถ  ำจนลึกเข้ำไป

ในถ  ำจนสุดห้องมรกต มีค่ำประมำณ 400-600 ppm ซึ่งจัดว่ำอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

ส ำหรับผู้มำเยือน และควรที่จะท ำกำรตรวจวัดอย่ำงสม่ ำเสมออย่ำงน้อยในช่วงที่มีผู้มำ

เยือนหนำแน่น เพื่อจะใช้เป็นปัจจัยในกำรจัดกำรกำรเที่ยวถ  ำในแต่ละรอบ 

อุณหภูมิภายในถ ้า 

 อุณหภูมิภำยในถ  ำส่วนมำกจะสม่ ำเสมอทั งช่วงกลำงวันและกลำงคืน เนื่องจำกถ  ำ

ส่วนมำกจะมีช่องเปิด เพียง 1 ช่อง คือช่องทำงเข้ำ หรือ 2 ช่อง คือช่องทำงเข้ำและ

ช่องทำงออกด้ำนท้ำยถ  ำ จึงท ำให้อุณหภูมิภำยในถ  ำค่อนข้ำงสม่ ำเสมอเมื่อเปรียบเทียบ

กับอุณหภูมินอกถ  ำที่จะผันแปรไปตำมเวลำ แต่อุณหภูมิภำยในถ  ำอำจสูงขึ นเนื่องจำกกำร

น ำสิ่งแปลกปลอมเข้ำไปในถ  ำ เช่นกำรใช้หลอดไฟส่องสว่ำง กำรใช้ตะเกียงน  ำมันก๊ำด 

นอกจำกนี จ ำนวนนักท่องเที่ยวที่มำกในแต่ละครั งอำจส่งผลให้อุณหภูมิในถ  ำเกิดกำร

เปลี่ยนแปลงไปจำกค่ำเฉลี่ยปกติ อุณหภูมิในถ  ำที่สูงขึ นส่งผลต่อกำรระเหยของน  ำภำยใน

ถ  ำซึ่งส่งผลต่อกำรเกิดหินย้อยหินงอก และอำจส่งผลกระทบต่อทั งผู้เข้ำมำเยือนถ  ำและ

สิ่งมีชีวิตบำงชนิดที่อำศัยในถ  ำตลอดช่วงชีวิต  
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ประวัติ ถ  ำเลสเตโกดอน เป็นถ  ำหินปูนที่เกิดจำกกำรละลำย และอิทธิพลจำก
ระดับน  ำทะเลขึ น-ลง มีปำกทำงเข้ำถ  ำ 2 ทำง ทำงที่ 1 เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำง

ธรณีวิทยำ ตั งอยู่ต ำบลทุ่งหว้ำ อ ำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล ทำงเข้ำที่ 2 ตั งอยู่ต ำบลลิพัง 

อ ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังและปำกถ  ำทำงออกเชื่อมต่อกับบริเวณป่ำชำยเลน ที่ต ำบล

ลิพัง อ ำเภอปะเหลียนอยู่ในควำมดูแลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหว้ำ อ ำเภอทุ่ง

หว้ำ ถ  ำเลสเตโกดอนมีเส้นทำงแนวโถงหลัก 1 โถง และโถงย่อย 2 โถง โดยแนวโถงหลัก

เป็นเส้นทำงท่องเที่ยว และโถงย่อยเป็นเส้นทำงศึกษำวิจัย มีทั งโถงบกและโถงน  ำรวม

ระยะทำงทั งสิ น 3,389.01 เมตร โดยระยะทำงแบ่งได้ดังนี  

เส้นทางท่องเที่ยวมรีะยะทางรวม 2,569.62 เมตร 
เส้นทางเก็บไว้เพื่อการวิจัย 

เส้นทางศกึษาโถงถ ้าน ้ามีระยะทาง 706.66 เมตร 
เส้นทางศกึษาโถงถ ้าบกมีระยะทาง 112.73 เมตร 

 

ลักษณะทางธรณีวิทยา 
พื นที่โดยรอบถ  ำเลสเตโกดอน ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขำสูง 

ลักษณะทำงธรณีวิทยำ ประกอบด้วย หินแข็งกลุ่มหินทุ่งสง ยุคออร์โดวิเชียน 
(Ordovician) อำยุประมำณ 505-438 ล้ำนปี และตะกอนยุคควอเทอร์นำรี อำยุตั งแต่  
1.6 - 0.01 ล้ำนปี 

ที่มาของชื่อถ ้า “สเตโกดอน” “Stegodon” คือช้ำงโบรำณ อำยุ 1.8 ล้ำนปี ได้สูญ
พันธุ์ไปจำกประเทศไทยแล้ว ในเดือนเมษำยน 2551 ชำวบ้ำนได้เข้ำไปที่ถ  ำวังกล้วย เพื่อ
จับกุ้งก้ำมกรำมขณะด ำน  ำจับกุ้งอยู่นั น ได้พบซำกดึกด ำบรรพ์ (ฟอสซิล) ลักษณะเป็นหิน
สีน  ำตำลไหม้ น  ำหนักประมำณ 5.3 กิโลกรัมยำวประมำณ 44 เซนติเมตร สูงประมำณ 
16 เซนติเมตร ห่ำงจำกปำกทำงเข้ำถ  ำด้ำนหมู่บ้ำนคีรีวงประมำณ 1.6 กิโลเมตรจึงเก็บ
ซำกนั นไว้ นักวิชำกำรด้ำนธรณีวิทยำได้มำศึกษำพบว่ำ ฟอสซิลดังกล่ำว เป็นซำกกระดูก
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ขำกรรไกรพร้อมฟันกรำม ซี่ที่ 2 และ 3 ด้ำนล่ำงขวำของช้ำงดึกด ำบรรพ์สกุลสเตโกดอน 
อำยุประมำณ 1.8 -0.01 ล้ำนปีมำแล้ว อยู่ในยุคไพลสโตซีนในมหำยุคซีโนโซอิก (ร่วม
สมัยกับมนุษย์ยุคหิน) ช้ำงเอลลิฟำส 1.1 ล้ำนปี เขี ยวและฟันกรำมแรดโบรำณสกุลคิโลธิ
เรียม และเกนดำธิเรียมฯลฯ นักธรณีวิทยำได้สันนิษฐำนว่ำ ฟอสซิลช้ำงโบรำณที่พบอำจ
ถูกกระแสน  ำทะเลพัดพำเข้ำมำในถ  ำ นับเป็นกำรค้นพบฟอสซิลสัตว์งวงแห่งแรกของ
ภำคใต้ ถ  ำวังกล้วยเป็นถ  ำริมทะเลมีน  ำขึ นน  ำลง ช่วงน  ำขึ นจะอยู่ในระดับ 2 เมตร จำก
พื นถ  ำภำยในพบฟอสซิลกว่ำ 200 ชิ น ที่ส ำคัญๆ คือฟันช้ำงสเตโกดอน ฟันช้ำงเอลลิฟำส 
เขี ยวและฟันแรดคิโลธิเรียม เแรดเกนดำธิเรียม เขำกวำง ซี่ โครงกวำง เป็นต้น   
(www.dmr.go.th) 

 

http://www.dmr.go.th/
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ล่องเรือคายัคลอดทอ้งช้างเลสเตโกดอน: การท่องเที่ยวในถ ้าเลสเตโกดอน
ความยาว 2,569.62 เมตร 

 
เริ่มต้นการเดินทางเข้าสู่ถ ้าเลสเตโกดอน 
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หินย้อยนางฟ้า 

 
 จุดไฮไลต์ถ ้าเลสเตโกดอน บริเวณหินน ้าไหลที่เรียกชื่อว่า ผมนางฟ้า ลักษณะของ
หินย้อยที่มีเฉดสีแดงที่เกิดจากการละลายของแร่แคลเซียมคาร์บอเนตที่มีแร่เหล็กปน 
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ระดับน ้าและพื นท้องถ ้าในบางแห่งต้องยกเรือคายัค 
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ห้องประตมิากรรมฝาผนัง 

 
พื นถ ้าที่เป็นหาดทรายขนาดกว้างที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ นมายืนพักผ่อนและชม
ประติมากรรมถ ้าที่ประกอบด้วยหินย้อยประเภทต่างๆ 
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หินน ้าไหล 
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โล่ถ ้า 
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บริเวณผนังถ ้าและเพดานถ ้ามีรอยแตกร้าวท้าให้น ้าไหลซึมผ่านเกิดเป็นหินย้อย 
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หินคล้ายรูปเต่า 

 

หินน ้าไหล 
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ลานหยาดพิรุณ 

 

 
เพดานถ ้าที่ดาดไปด้วยหินย้อยประเภทหลอดโซดาที่ปลายหลอดปรากฎหยดน ้า 
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สามแยกรูปตัว Y 

 

 
บริเวณทางแยกระหว่างโถงถ ้าหลักที่ใช้เพื่อการท่องเที่ยวและโถงถ ้าที่พบซากฟอสซิล 
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ปอดช้าง 

 
ปอดช้าง ลักษณะของกลุ่มหินย้อยจากเพดานถ ้า 
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หัวใจช้าง ลักษณะของกลุ่มหินย้อยจากเพดานถ ้าเกิดจากผนังถ ้ามีรอยแยก

ท้าให้น ้าไหลซึมผ่าน 
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หินย้อยทีค่าดว่าไม่มีระบบน ้าไหลผ่าน 

หินย้อยคล้ายปีกนางฟ้า 
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หินย้อยหลากสีกลางโถงถ ้า 

 
หินย้อยจากเพดานถ ้า 
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ผนังถ ้าที่มีหินย้อยน ้าไหลลักษณะคล้ายทรงหินโรมัน 

 
ปูถ ้า 



100 
 

 
 

 
ฟอสซิลนอติลอยด ์
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ตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค ์

 
ทางออกถ ้าเชื่อมกับล้าคลองแนวป่าชายเลนธรรมชาติ 
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เล่าเรื่องชา้งสเตโกดอน 

สเตโกดอน (อังกฤษ: Stegodon) เป็นสกุลของสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมจ ำพวกช้ำงที่สูญ

พันธุ์ไปแล้วตั งแต่ยุคก่อนประวัติศำสตร์ มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Stegodon (หมำยถึง "รำก

ฟัน" หมำยถึง " "odous" หมำยถึง "ฟัน") สเตโกดอนอยู่ในวงศ์ Stegodontidae มีชีวิต

อยู่ในยุคไมโอซีนตอนปลำย ถึงต้นยุคไพลสโตซีน รำว 1,800,000 ปีก่อน จัดว่ำเป็นช้ำง

รุ่นที่ 6 ในล ำดับวิวัฒนำกำรของช้ำง ซึ่งนับว่ำเก่ำแก่กว่ำช้ำงแมมมอธ สเตโกดอน จัดว่ำ

เป็นช้ำงโบรำณ ที่เชื่อว่ำมีสำยสัมพันธ์กับช้ำงในสกุล Elephas หรือช้ำงเอเชียในยุค

ปัจจุบัน เป็นไปได้ว่ำช้ำงเอเชียอำจสืบสำยพันธุ์หรือวิวัฒนำกำรมำจำกสเตโกดอน 

นอกจำกนี แล้วสเตโกดอนยังถือว่ำเป็นช้ำงที่มีลักษณะร่วมกันของช้ำงเอเชียกับมำ

สโตดอน ซึ่งเป็นช้ำงโบรำณอีกสกุลหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วเช่นกัน 
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สเตโกดอน มีรูปร่ำงที่สูงใหญ่ บำงตัวหรือบำงชนิดอำจสูงถึง 4 เมตร มีลักษณะ

ทั่วไปคล้ำยกับช้ำงในยุคปัจจุบัน กะโหลกมีขนำดใหญ่ ขำกรรไกรสั น ไม่มีงำล่ำง ฟัน

กรำมประกอบด้วยสันฟันแนวขวำง 6–13 สัน มีลักษณะเด่น คือ มีงำหนึ่งคู่ที่ยำวงอก

ออกมำจำกมุมปำกทั งสองข้ำง มีลักษณะชิดติดกัน ซึ่งในบำงชนิดมีควำมยำวได้ถึง 3.3 

เมตร งวงไม่สำมำรถแทรกลงตรงกลำงงำได้ ต้องพำดไปไว้ข้ำงใดข้ำงหนึ่ง 

ซำกดึกด ำบรรพ์ของสเตโกดอนถูกค้นพบในทวีปเอเชีย โดยเฉพำะในภูมิภำค

เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยค้นพบที่ต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ และอ ำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล โดยที่จังหวัดสตูลนั น ถูก

ค้นพบในถ  ำแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นถ  ำที่มีน  ำทะเลไหลผ่ำนพื นถ  ำด้วยควำมยำวกว่ำ 4 กิโลเมตร 

เดิมชำวบ้ำนที่นี่เรียก "ถ  ำวังกล้วย" แต่ปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "ถ  ำเลสเตโกดอน" 

จำกองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น และเป็นสถำนที่ท่องเที่ ยวส ำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด 

สเตโกดอนเป็นหนึ่ ง ในสัตว์ดึกด ำบรรพ์ขนำดใหญ่ที่สุดอยู่ ในวงศ์ เอลิฟำนติดี 

(Elephantidae) ซึ่งเป็นสัตว์จ ำพวกช้ำง ได้แก่ ช้ำงและแมมมอธ ส ำหรับกำรค้นพบซำก

ฟอสซิลช้ำงสเตโกดอนนี  ช่วยสนับสนุนทฤษฎีที่ระบุว่ำเขตแห้งแล้งสุดหฤโหดอย่ำง

ทะเลทรำยโกบี ที่ครอบคลุมพื นที่ถึงภำคตะวันตกจีนนั น เคยเป็นป่ำดงอันเขียวชอุ่ม และ

สภำพอำกำศอุ่นสบำย เป็นบ้ำนของหมู่สัตว์ร่ำงมหึมำ กลุ่มนักวิจัยจีนได้ขุดพบฟอสซิล

ช้ำงสเตโกดอนเมื่อไม่กี่ปีมำนี  ในหมู่บ้ำนสิงจยำวำน บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

ลุ่มน  ำหลันโจว เมืองหลันโจว เมืองเอกของมณฑลกันซู่ทำงภำคตะวันตกของประเทศจีน 

และเมื่อไม่นำนมำนี  ก็มีรำยงำนกำรวิเครำะห์ระบุว่ำ ซำกฟอสซิลสเตโกดอนที่พบใน

หมู่บ้ำนสิงจยำวำนนี  มีอำยุเก่ำแก่ถึง 11 ล้ำนปี รำยงำนกำรวิจัยชุดใหม่เกี่ยวกับซำก

ฟอสซิลช้ำงสเตโกดอนนี  ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร Earth and Planetary Science 

Letters ฉบับล่ำสุด (ม.ค. 2016) 
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ก่อนหน้ำนี เชื่อกันว่ำซำกฟอสซิลช้ำงสเตโกดอนที่เก่ำแก่ที่สุดเป็นซำกฯที่พบใน

ประเทศเคนยำ โดยกลุ่มนักวิทยำศำสตร์ชี ว่ำมีอำยุรำว 7 ล้ำนปี “ซำกฟอสซิลฯเหล่ำนี  มี

อำยุเก่ำแก่กว่ำซำกฯที่พบในแอฟริกำ ซึ่งท ำให้บำงกลุ่มอ้ำงว่ำแอฟริกำเป็นถิ่นก ำเนิดของ

ช้ำงสเตโกดอน” ค ำกล่ำวของ ดร. เอ้ำ หง (敖红) นักวิทยำศำสตร์ประจ ำหน่วยศึกษำ

สิ่งแวดล้อมโลกในเมืองซีอัน มณฑลส่ำนซี สังกัด สถำบันบัณฑิตวิทยำศำสตร์จีน 

(Chinese Academy of Sciences : CAS) และหัวหน้ำทีมวิจัยชุดใหม่ 

จำกกำรประเมินของกำรศึกษำบำงชุด ระบุช้ำงสเตโกดอนเป็นช้ำงขนำดใหญ่ที่

สูญพันธุ์ไปเมื่อรำว 12,000 ปี มีงำยำว 3 เมตร ล ำตัวยำว 9 เมตร และอำจสูงถึง 4 -5 

เมตร น  ำหนักตัวนับ 10 ตัน กินหญ้ำเป็นอำหำร ดังนั น จึงมีขนำดใหญ่กว่ำแมมมอธ 

เป็นที่เชื่อกันว่ำสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมชนิดแรกที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกับช้ำงยุคดึกด ำ

บรรพ์ ปรำกฏตัวเมื่อประมำณ 5 ล้ำนปีหลังจำกที่ไดโนเสำร์สูญพันธุ์ไปแล้ว 

พิจำรณำจำกหลักฐำนที่ว่ำซำกฟอสซิลช้ำงสเตโกดอนทั งหมดมำจำกจีน เรำจึง

เชื่อว่ำช้ำงขนำดใหญ่ยักษ์นี มีถิ่นก ำเนิดในกันซู่ จำกนั นก็แพร่กระจำยไปยังถิ่นที่อื่นๆ โดย

เมื่อประมำณ 8 ล้ำนปีที่แล้ว อำจมีประชำกรช้ำงสเตโกดอนจ ำนวนมหำศำลในมณฑลกัน

ซู่ จนท ำให้มีช้ำงบำงกลุ่มอพยพไปยังตะวันตก ดร. เอ้ำ กล่ำว จำกแผนที่ของดร. เอ้ำ 

และคณะ ได้วำดเส้นทำงอพยพของพวกช้ำงสเตโกดอน เดินทำงข้ำมเขตต่ำงๆเป็นล ำดับ 

ดังนี  ดินแดนตอนใต้ของที่รำบสูงทิเบต ตอนเหนือของอินเดีย ตะวันออกกลำง อียิปต์ 

และเข้ำสู่แอฟริกำ 

“อำณำจักร” ของสเตโกดอน ที่บูมและแผ่ขยำยไปไกลเช่นนี  บ่งชี ถึงสภำพอำกำศ

ของโลกเมื่อหลำยล้ำนปีที่แล้ว แตกต่ำงอย่ำงสิ นเชิงกับสภำพอำกำศปัจจุบัน กลุ่มนักวิจัย

ระบุทะเลทรำยโกบี ซึ่งมีดินแดนส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศจีน อำจมีสภำพอำกำศที่ชื นและ

อบอุ่น มีที่รำบอันอุดมสมบูรณ์ทั งป่ำไม้และทุ่งหญ้ำกว้ำงใหญ่ไพศำล ด้วยพืชพันธุ์ผัก
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หญ้ำนำนำชนิดได้หล่อเลี ยงเหล่ำสัตว์ร่ำงมหึมำจ ำนวนมำกมำย ทั งช้ำงสเตโกดอน และ

เหล่ำแรดดึกด ำบรรพ์ Paraceratherium ที่เชื่อกันว่ำเป็นสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมบนบกที่มี

ขนำดใหญ่ที่สุด ด้วยควำมสูงมำกกว่ำ 6 เมตร กับน  ำหนักถึง 20 ตัน 

เมื่ออุณหภูมิในภูมิภำคลดฮวบลงเนื่องจำกควำมเย็นโลก และกำรอุบัติขึ นของที่

รำบสูงทิเบต ซึ่งสกัดกั นฝนจำกมหำสมุทรอินเดีย จ ำนวนประชำกรสัตว์เลี ยงลูกด้วยนม

ขนำดใหญ่ทำงภำคตะวันตกจีน ก็ลดลงไปถนัดอีกทั งกำรล่ำสัตว์ของมนุษย์ ก็ท ำให้สัตว์

เหล่ำนี สูญพันธุ์ 

กลุ่มนักวิทยำศำสตร์เชื่อว่ำกำรศึกษำแหล่งก ำเนิดและเส้นทำงอพยพของสัตว์ยุค

ก่อนประวัติศำสตร์ อำจให้เบำะแสเกี่ยวกับประวัติศำสตร์มนุษย์ยุคแรกๆ ซึ่งอำจเจริญ

รอยตำมเส้นทำงที่คล้ำยคลึงกันนี  เพื่อรักษำชีวิตรอดและแหล่งที่อยู่ที่อุดมสมบูรณ์ 

 
ขณะนี นักวิจัยจีนเชื่อว่ำช้ำงสเตโกดอยมีถิ่นก ำเนิดในประเทศจีน จำกนั นจึงอพยพไปยัง

ประเทศเคนยำในแอฟริกำเมื่อประมำณ 8 ล้ำนปีก่อน (เครดิตภำพ เอ้ำ หง สถำบัน

บัณฑิตวิทยำศำสตร์จีน) (MGR Online 2559) 
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ถ ้าเจ็ดคต 

ที่ตั ง : อยู่ในพื นที่บ้ำนป่ำ ต ำบลปำล์มพัฒนำ อ ำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 

การเดินทาง : จำกอ ำเภอมะนังเดินทำงมำตำมถนนไปทำงทิศเหนือ ประมำณ 10 

กิโลเมตร ถึงบ้ำนวังสำยทอง ให้เลี ยวขวำไปอีก 7 กิโลเมตร แล้วล่องเรือไปอีกประมำณ 

700 เมตร 

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นถ  ำที่มีน  ำลอดขนำดใหญ่ ภำยในถ  ำมีหินงอก หินย้อย ที่มี
ควำมสวยงำมมำก กำรเข้ำชมต้องใช้เรือแคนนูพำยล่องภำยในถ  ำ จุดเด่นอีกอย่ำงคือกำร

ล่องแก่งในบริเวณล ำน  ำที่ต่อเนื่องจำกถ  ำ เช่นที่คลองล ำโลนและคลองทับทุ่ง เหมำะกับ

นักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัยเป็นอย่ำงมำก 

ลักษณะถ ้า ถ  ำเจ็ดคตมีควำมยำว 761.3 เมตร กว้ำง 18 - 47 เมตร มีควำมสูงของ
เพดำนถ  ำ 3 -50 เมตร ภำยในถ  ำมีทำงน  ำไหลไปตำมควำมคดเคี ยวของตัวถ  ำ สำยน  ำจึงมี

ควำมตื นลึกไม่เท่ำกัน ในช่วงหน้ำแล้ง น  ำลึกแค่ท่วมข้อเท้ำ แต่ช่วงหน้ำฝนบำงช่วงอำจ

ลึกเกิน 5 เมตร และมีปริมำณน  ำมำกจะเดินทำงเข้ำไปได้ค่อนข้ำงยำก นักท่องเที่ยวต้อง

เดินลัดเลำะไปตำมริมผนังถ  ำหรือใช้เรือคำยัค บำงช่วงเป็นหำดทรำยผสมกรวด และบำง

พื นที่เป็นโคลนเลน และในคดสุดท้ำยหรือคดที่เจ็ด จะมีล ำแสงส่องจำกปำกถ  ำ ภำยในถ  ำ

นี ใช้ระยะเวลำประมำณ 30 นำท ี

ลักษณะทางธรณีวิทยา พื นที่โดยรอบถ  ำเจ็ดคต ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศ 

เป็นภูเขำสูง และลักษณะทำงธรณีวิทยำ ประกอบด้วย หินแข็งกลุ่มหินทุ่งสง ยุคออร์โดวิ

เชียน (Ordovician) และพื นที่ที่เป็นที่รำบเพียงบำงส่วน ประกอบด้วย ชั นตะกอนยุค 

ควอเทอร์นำรี  
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ส้านักงานทรัพยากรธรณีเขต4 (2560) 
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เส้นทางล่องแก่งเข้าถ ้าเจ็ดคต 
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เส้นทางล่องแก่งเข้าถ ้าเจ็ดคต 
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หินย้อยหลากสีสรร 
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หินน ้าไหล(บน) หินย้อยแบบโล่หิน(ล่าง) 
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หาดทรายริมชายฝั่งถ ้าเจ็ดคต 

 
ตะกอนท้านบหินงอกขนาดเล็ก 



113 
 

 
ตะกอนท้านบหินงอกขนาดเล็ก 
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สิ นสุดการล่องแก่งและชมถ ้าเจ็ดคต 
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ถ ้าอุไรทอง 

ที่ตั ง บ้ำนอุไร หมู่ 8 ต ำบลก ำแพง อ ำเภอละงู จังหวัดสตูล อยู่ห่ำงจำกตัวอ ำเภอ

ละงูไปทำง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะทำงประมำณ 6 กิโลเมตร อยู่ในควำมดูแล

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำแพง อ ำเภอละงู มีพื นที่แหล่งเป็นเทือกเขำหินปูนลูก

โดดๆ ขนำดเล็กมีลักษณะเป็นภูเขำยำวเรียวในแนวเหนือ-ใต้ มีควำมยำวประมำณ 600 

เมตรและมีควำมกว้ำงประมำณน้อยกว่ำ 100 เมตร เป็นภูเขำที่มีหน้ำผำสูงชันโดยรอบ มี

ยอดส่วนที่สูงที่สุดประมำณ 90 เมตรจำกระดับทะเล มีโถงถ  ำที่เหมำะแก่กำรเปิดให้

ท่องเที่ยว 2 ถ  ำ ได้แก่ถ  ำอุไร สูงจำกระดับน  ำทะเลปำนกลำง 12 เมตร และถ  ำทะลุ สูง

จำกระดับน  ำทะเลปำนกลำง 13 เมตร 

 ลักษณถ ้า ถ  ำอุไรทอง เป็นถ  ำหินปูนที่เกิดจำกกำรละลำย (Solution cave) ที่มี

พื นถ  ำอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับระดับพื นดินภำยนอกถ  ำ ปำกถ  ำทำงเข้ำจะอยู่ทำงทิศ

ตะวันตก บริเวณผนังถ  ำพบลักษณะของเว้ำทะเลอย่ำงน้อย 3 ระดับ อำจกล่ำวได้ว่ำเคย

มีน  ำทะเลท่วมถึง และบริเวณปำกถ  ำด้ำนตะวันตกยังพบซำกเปลือกหอยทะเลหลำยชนิด 

เช่น หอยแครง หอยก้น หอยน  ำพริก และหอยนำงรม นอกจำกนี ยังพบกระดูกมนุษย์ 

และสัตว์อื่นอีกหลำยชนิด โดยพบเป็นเศษกระดูกที่แตกหักที่อำจเกิดจำกมนุษย์โบรำณ 

บริเวณเขำถ  ำอุไรทองพบถ  ำรวมทั งสิ น 6 ถ  ำ ดังนี  

1. ถ ้าอุไร: ถ  ำอุไรเป็นถ  ำที่มีระดับโถง 3 ชั น โดยปำกถ  ำทำงเข้ำจะอยู่ทำงทิศตะวันตก 

เป็นถ  ำที่ใหญ่ที่สุด ที่มีลักษณะเปิดออกทั งสองด้ำน มีอำกำศถ่ำยเทสะดวกมีขนำดควำม

ยำวโถงประมำณ 189 เมตร จุดที่กว้ำงที่สุด 19 เมตรอยู่บริเวณชั นที่ 2 และสูง 23.9 

เมตร พบแนวรอยแตกหลำยแนวที่สัมพันธ์กับทิศทำงของถ  ำบริเวณชั นที่ 1 จะพบรอย

เว้ำทะเล 3 ระดับ และเปลือกหอยหลำยชนิดสะสมเป็นชั นหนำประมำณ 0.5 เมตร 

บริเวณปำกถ  ำ โดยเส้นทำงเดินจะพบโถงถ  ำลูกสำว และบริเวณชั นที่ 2 และชั นที่ 3 จะมี
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หน้ำต่ำงถ  ำอยู่ทำงทิศตะวันออก ชั นที่ 2 มีชื่อโถงถ  ำคอขวด และถ  ำมืด ส่วนชั นที่ 3 เป็น

โถงถ  ำเป่ำปูด และถ  ำกระดูก เส้นทำงโถงชั นที่ 1 สำมำรถเชื่อมสู่โถงถ  ำเปลือกหอย1,2

และถ  ำส ำเภำทอง 

2. ถ ้ามืด เป็นถ  ำขนำดเล็ก ยำว 19.4 เมตร สูง 1-2 เมตร พบค้ำงคำวจ ำนวนมำก 

3. ถ ้าเปลือกหอย1 ยำว 92.3 เมตรโดยโถงหลักจะเชื่อมเข้ำสู่ปำกถ  ำเปลือกหอย 2 

และโถงย่อยเชื่อมสู่ถ  ำอุไร 

4. ถ ้าเปลือกหอย2 ยำว 211.4 เมตร มีปำกทำงเข้ำ 2 ทำง พบเปลือกหอยจ ำนวน

มำกภำยในมีโถงย่อยชื่อเรียกถ  ำหินแลบ 

5. ถ ้าส้าเภาทอง ยำว 57.6 เมตร จะพบลักษณะหินร่วงขนำดใหญ่คล้ำยเรือส ำเภำ 

6. ถ ้าทะล ุมีควำมยำวรวม 156.5 เมตร มี 2 โถงย่อย คือโถงชั น 2 และโถงพระขำเดียว 

ลักษณะทางธรณีวิทยา 
พื นที่โดยรอบถ  ำอุไรทอง ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขำสูง และลักษณะทำง

ธรณีวิทยำ ประกอบด้วย หินแข็งกลุ่มหินทุ่งสง ยุคออร์โดวิเชียน (Ordovician) และ

พื นที่ที่เป็นที่รำบเพียงบำงส่วน ประกอบด้วย ชั นตะกอนยุคควอเทอร์นำรี  
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สะพานเดินลอดถ ้าไปสู่โถงถ ้าพระขาด้วนเพดานถ ้าพบฟอสซิล 

 



118 
 

 

 
โถงถ ้าพระขาด้วนหินงอกและหินย้อยมาบรรจบกัน(บน) 

สภาพโถงถ ้าพระขาด้วน(ล่าง) 
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บันไดขึ นถ ้าอุไรทอง 
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โถงถ ้าลูกสาวหินย้อยน ้าไหลและหินย้อยม่านมีความสดของแคลเซียมคาร์บอเนตเป็น
ไฮไลท์ของถ ้าอุไรทอง (บน) หน้าต่างถ ้าอุไรทอง (ล่าง) 
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หน้าต่างถ ้า (บน) เศษกระดูกสัตว์ (ล่าง) 
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หน้าต่างถ ้าและหินย้อย 
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ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ อุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ ์

 
ปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ และควำมชื นสัมพัทธ์ภำยในถ  ำอุไรทอง 

พบว่ำมีค่ำอยู่ในระดับที่ปลอดภัยส ำหรับกำรท่องเที่ยว  
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ปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ และควำมชื นสัมพัทธ์ภำยในถ  ำอุไรทอง  

(ถ  ำทะลุ) พบว่ำมีค่ำอยู่ในระดับที่ปลอดภัยส ำหรับกำรท่องเที่ยว  
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ปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ และควำมชื นสัมพัทธ์ภำยในถ  ำอุไรทอง 

(โถงด้ำนบน) พบว่ำมีค่ำอยู่ในระดับที่ปลอดภัยส ำหรับกำรท่องเที่ยว 
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 ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์มีผลต่อกำรหำยใจของผู้มำเยือนถ  ำและกำรเกิดหินงอก

หินย้อยภำยในถ  ำ ปกติถ  ำที่มีเพดำนสูงหรือมีน  ำไหลผ่ำนจะมีปริมำณก๊ำซคำร์บอนได

ออกไซต์ อยู่ประมำณ 300 - 600 ppm  โดยทั่วไปปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์สูง

เกิน 1,000 ppm อำจท ำให้เกิดกำรหำยใจที่ไม่สะดวก ภำยในถ  ำปกติสภำพอำกำศจะ

ค่อนข้ำงสม่ ำเสมอมำกกว่ำสภำพอำกำศนอกถ  ำ 

 ถ  ำอุไรทองพบว่ำปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์จำกบริเวณปำกถ  ำ  บริเวณ

หน้ำต่ำงถ  ำด้ำนทิศตะวันออก บริเวณหน้ำต่ำงถ  ำด้ำนทิศตะวันตก บริเวณโถงถ  ำทะลุ 

บริเวณโถงพระขำด้วน มีค่ำประมำณ 400-500 ppm ซึ่งจัดว่ำอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

ส ำหรับผู้มำเยือน บริเวณโถงใหญ่มีค่ำประมำณ 750-400 ppm ค่ำสูงกว่ำบริเวณ

ต ำแหน่งอื่นแต่ไม่อยู่ในระดับอันตรำยและปริมำณควำมชื นสัมพัทธ์ในอำกำศเท่ำกับ 

100% และอุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ 25 องศำเซลเซียส สภำพจุลอำกำศถ  ำไม่ส่งผล

อันตรำยกับนักท่องเที่ยว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

ถ ้าทะลุและป่าดึกด้าบรรพ ์

 

ที่ตั ง หมู่ 2 ต. เขำขำว อ. ละงู จ. สตูล  

ลักษณะทางธรณี ถ  ำทะลุเป็นถ  ำแห้งขนำดควำมยำวประมำณ 80 เมตร หินเป็นหินยุค
โอโดวิเชียน เช่นเดียวกับถ  ำที่พบในจังหวัดสตูล สีหินปูนคล  ำและพบฟอสซิลพวกนอร์ติ

ลอยด์ค่อนข้ำงมำก ผนังถ  ำพบร่องรอยกำรกระท ำของน  ำเป็นลักษณะกลมเว้ำเห็นได้

อย่ำงชัดเจนเรียกว่ำกุมลักษณ์บริเวณผนังถ  ำบำงพื นที่ ร่องรอยเหล่ำนี บ่งชี ว่ำถ  ำทะลุเคย

มีน  ำไหลผ่ำนซึ่งเป็นกระแสน  ำที่มีควำมเร็วและปริมำณมำก ปำกถ  ำอยู่สูงจำกระดับผิวดิน

เดิมเล็กน้อย เมื่อเดินเข้ำสู่ตัวถ  ำ พบรอยพื นถ  ำเก่ำที่มีกำรทรุดตัวลง ภำยในตัวถ  ำมีปล่อง

รับแสงเปิดใกล้กับทำงออกและเมื่อออกจำกตัวถ  ำพบหลุมยุบดึกด ำบรรพ์พื นที่ประมำณ 

12 ไร่ สันนิษฐำนได้ว่ำน  ำที่มีปริมำณมำกได้ไหลออกจำกตัวถ  ำและอำจมำจำกบริเวณ

ทิศทำงรอบๆหลุมยุบและซึมลงใต้ผิวดินที่มีโครงสร้ำงของหินปูนและเมื่อน  ำฝนที่มี

คุณสมบัติเป็นกรดคำร์บอนิคอ่อนไหลลงสู่ด้ำนล่ำงจะท ำให้ชั นหินปูนเกิดกำรละลำยท ำ
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ให้ผิวดินด้ำนบนค่อยๆทรุดจมตัวลงและเพิ่มขนำดควำมกว้ำงขึ นเรื่อยๆเมื่อระยะเวลำ

ยำวนำน     

 

  

บริเวณหน้าถ ้า (บน) ฟอสซิลนอร์ติลอยด์ (ล่าง) พบตามผนังถ ้าอย่างชัดเจน 
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บริเวณทางเข้าปากถ ้า บริเวณปากถ ้ามีร่องรอยโค้งมนของเพดาน 

ถ ้าสันนิษฐานว่าเป็นความสูงของระดับน ้าในอดีต 
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หินย้อยน ้าไหลบริเวณผนังถ ้า (บน) หินย้อยน ้าไหลบริเวณเพดานถ ้า (ล่าง) 



132 
 

 

 

ลักษณะคล้ายวงทรงกลมบนผนังถ ้าเรียกว่ากุมลักษณ์ (บน)   เพดานถ ้ามีรูปโค้งมน
สันนิษฐานว่าเป็นระดับน ้าเดิม 

สันนิษฐานว่าเกิดจากการไหลวนของน ้าในบริเวณนี  (ล่าง) 
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ฟอสซิลบริเวณผนังถ ้า 
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หลุมยุบ (sinkhole) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ดินยุบตัวลงเป็น

หลุมลึก และมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-200 เมตร ลึกตั้งแต่ 1ถึงมากกว่า 20 เมตร 

เมื่อแรกเกิดปากหลุมมีลักษณะเกือบกลมและมีน้้าขังอยู่ก้นหลุม ภายหลังน้้าจะกัดเซาะ

ดินก้นหลุมกว้างขึ้น ลักษณะคล้ายลูกน้้าเต้า ท้าให้ปากหลุมพังลงมาจนเหมือนกับว่า

ขนาดของหลุมยุบกว้างขึ้น โดยปรกติหลุมยุบจะเกิดในบริเวณที่ราบใกล้กับภูเขาที่เป็น

หินปูน เนื่องจากหินปูนมีคุณสมบัติละลายน้้า ที่มีสภาพเป็นกรดอ่อนประกอบกับภูเขา

หินปูนมีรอยเลื่อนและรอยแตกมากมาย ดังจะสังเกตเห็นได้ว่าภูเขาหินปูนมีหน้าผาชัน 

หน้าผาเป็นรอยเลื่อนและรอยแตกในหินปูนนั่นเอง บริเวณใดที่รอยแตกของหินปูนตัดกัน

จะเป็น บริเวณที่ท้าให้เกิดโพรงได้ง่าย โพรงหินปูนถ้าอยู่พ้นผิวดินก็คือถ้้า ถ้าไม่โผล่

เรียกว่าโพรงหินปูนใต้ดิน ซึ่งจ้าแนกเป็น 2 ระดับ คือ โพรงหินปูนใต้ดินระดับลึก (ลึก

จากผิวดินมากกว่า 50 เมตร) และโพรงหินปูนใต้ดินระดับตื้น ( ลึกจากผิวดินไม่เกิน 50 

เมตร) ส่วนใหญ่หลุมยุบจะเกิดในบริเวณที่มีโพรงหินปูนใต้ดินระดับตื้น (dmr.go.th) 

 
บอนขนาดใหญ่และพืชพรรณในบริเวณหลุมยุบดึกด าบรรพ์ 
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บริเวณพื้นที่หลุมยุบ ปัจจุบันมีสภาพคล้ายป่าดิบชื้นเนื่องจากถูกโอบล้อมด้วยแนว

เทือกเขาหินปูน แสงแดดส่องถึงพื้นล่างค่อนข้างจ้ากัด ต้นไม้ส่วนมากเป็นพืชดั้งเดิมใน

ท้องถิ่น นอกจากนี้บริเวณชะง่อนหินปูนพบต้นเขากวางอ่อนอาจกล่าวว่าเป็นพืชประจ้า

ถิ่นของบริเวณถ้้าเขาทะลบุริเวณหลุมยุบ                                                 

 

 

ต้นเขากวางอ่อน (บน) ลักษณะป่าไม้บริเวณพื้นที่หลุมยุบ (ล่าง) 
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เห็ดแชมเปญ 
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การเกิดหลุมยุบ 
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ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ 

 
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ภายในถ้้าทะลุพบว่ามี

ค่าไม่เกินมาตรฐาน (<1,000 ppm) ซึ่งจัดว่าปลอดภัยส้าหรับการท่องเที่ยว  
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ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในถ ้ามเีท่าไร?  

 ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์มีผลต่อกำรหำยใจของผู้มำเยือนถ  ำและกำรเกิดหินงอก

หินย้อยภำยในถ  ำ ปกติถ  ำที่มีเพดำนสูงหรือมีน  ำไหลผ่ำนจะมีปริมำณก๊ำซคำร์บอนได

ออกไซต์ อยู่ประมำณ 300 - 600 ppm  โดยทั่วไปปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์สูง

กว่ำ 1,000 ppm อำจท ำให้เกิดกำรหำยใจที่ไม่สะดวก ภำยในถ  ำปกติสภำพอำกำศจะ

ค่อนข้ำงสม่ ำเสมอมำกกว่ำสภำพอำกำศนอกถ  ำ 

 ถ  ำทะลุมีลักษณะเป็นถ  ำที่มีช่องเปิดเข้ำและออกและบริเวณเพดำนถ  ำมีช่องเปิด 

2-3 แห่ง  พบว่ำปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์จำกบริเวณปำกถ  ำจนลึกเข้ำไปในถ  ำ ไป

สุดท้ำยถ  ำ มีค่ำประมำณ 400-650 ppm ซึ่งจัดว่ำอยู่ในระดับที่ปลอดภัยส ำหรับผู้มำ

เยือน และควรที่จะท ำกำรตรวจวัดอย่ำงสม่ ำเ สมออย่ำงน้อยในช่วงที่มีผู้มำเยือน

หนำแน่น เพื่อจะใช้เป็นปัจจัยในกำรจัดกำรกำรเที่ยวถ  ำในแต่ละรอบ 
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ส่วนที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และความส้าเร็จในการจัดการ 

การบริหารจัดการถ ้าภูผาเพชร  

1. กลุ่มน้าเที่ยวถ ้าภูผาเพชร 

 

ขณะนี  (ตุลำคม 2563) กลุ่มน ำเที่ยวถ  ำมีสมำชิก 6 คน สำเหตุที่จ ำนวนสมำชิก

เหลือเพียงเท่ำนี เนื่องจำกยังไม่มีควำมชัดเจนในเรื่องกำรดูแลถ  ำ  

2. ความส้าคญัของแหล่ง  
ภูผำเพชรเป็นถ  ำที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยและภำยในถ  ำมี

ประติมำกรรมถ  ำทีห่ลำกหลำย 

3. กิจกรรมการท่องเที่ยว  
กำรน ำนักท่องเที่ยวเข้ำไปเที่ยวภำยในถ  ำ ระยะเวลำกำรน ำเที่ยวขึ นอยู่กับควำม

ต้องกำรของนักท่องเที่ยวว่ำต้องกำรที่จะเที่ยวชมถ  ำทุกคูหำที่เปิดให้ชมหรือต้องกำรเที่ยว

ชมบำงคูหำ    

รองประธาน เหรัญญิก 

สมาชิก 6 คน 

ประธาน 
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4. การได้รับและถ่ายทอดความรู้  
ในกลุ่มน ำเที่ยวมีเพียงบำงคนที่ได้รับกำรฝึกอบรมกับทำงนักวิชำกำรธรณี แต่

ส่วนมำกไม่ได้รับกำรฝึกอบรมเนื่องจำกเพิ่งเข้ำมำเป็นสมำชิกกลุ่ม ต้องกำรได้รับควำมรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุทยำนธรณีสตูล และเรื่องถ  ำ  

5. การติดต่อ  
ปัจจุบันจะมีนักท่องเที่ยวที่มำเองหรือเป็นกลุ่มทัวร์ โดยนักท่องเที่ยวอำจหำที่อยู่

ได้ตำมเวปเพจ และหำกเป็นกลุ่มทัวร์ที่มำเที่ยวชมในอุทยำนธรณีสตูลไกด์ทัวร์ อำจจัด

โปรแกรมไว้แล้วว่ำจะมำที่ใดบ้ำง แต่กลุ่มภูผำเพชรเองยังไม่มีกำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์  

6. อุปกรณเ์กี่ยวกับการน้าเที่ยว ปัจจุบันมีไฟฉำยสวมหัว มีอุปกรณ์ปฐมพยำบำล  

7. ข้อห้ามในการเข้าชมถ ้า 
เช่นเดียวกับกฎระเบียบตำมประกำศของคณะกรรมกำรถ  ำแห่งชำติ   

8. กิจกรรมอื่นๆ ขณะนี ยังไม่ม ี

9. มาตรการด้านการท่องเที่ยว เนื่องจำกถ  ำภูผำเพชรพื นที่ส่วนมำกที่เปิดเพื่อ
กำรท่องเที่ยวในถ  ำเป็นถ  ำแห้งดังนั นอันตรำยที่เกิดขึ นระหว่ำงกำรเที่ยวถ  ำอำจต่ ำ แต่

เส้นทำงขึ นถ  ำจนถึงตัวถ  ำต้องเดินขึ นมำประมำณ 10-20 นำที เป็นกำรเดินขึ นเขำซึ่ง

นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เตรียมร่ำงกำยมำดีอำจเกิดกำรเหนื่อยหอบ ทำงกลุ่มภูผำเพชรได้

เตรียมเปลสนำมกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่สำมำรถจะเดินเองได้และอุปกรณ์ปฐมพยำบำล

เบื องต้น ส ำหรับจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่อรอบไกด์ท้องถิ่นสำมำรถให้บริกำรได้ 1 กลุ่ม 

ประมำณ 20 คน   

10. การให้ความรู้ของไกด์ท้องถิ่นต่อนักท่องเที่ยว 
ในขณะนี ยังไม่มีควำมชัดเจนเกี่ยวกับควำมรู้ทำงธรณีวิทยำและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

แต่ไกด์ท้องถิ่นจะใช้กำรน ำนักท่องเที่ยวเข้ำไปในตัวถ  ำและอำจให้นักท่องเที่ยว

จินตนำกำรว่ำหินย้อยหินงอกมีรูปลักษณ์ต่ำง ๆ กัน   
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11. ความคิดเห็นของผู้น้ากลุ่ม 
เนื่องจำกถ  ำภูผำเพชรตั งอยู่ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำบรรทัด ขณะนี จึงยังไม่มี

ควำมชัดเจนในเรื่องกำรจัดกำรตัวถ  ำ ซึ่งในอดีตทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต)

ปำล์มพัฒนำได้เข้ำมำช่วยในกำรบริหำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องไฟส่องสว่ำงภำยในถ  ำ

และกำรท ำนุบ ำรุงเส้นทำงเดินภำยในถ  ำ แต่ขณะนี ทำง อบต ได้ถอนตัวออกไป จึงท ำให้

รำยได้ของกลุ่มน ำเที่ยวที่ได้จำกนักท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอที่จะน ำมำใช้ในกำรท ำนุบ ำรุง

และเมื่อร้องขอไปทำงเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำก็ยังไม่ชัดเจนประเด็นทำงด้ำนกฎหมำยป่ำไม้  

12. อยากได้ความรู้  
กลุ่มต้องกำรควำมรู้ด้ำนอุทยำนธรณีสตูล โดยเฉพำะเรื่องฟอสซิลและเรื่องถ  ำ  

13. การประชาสัมพันธ์  
กลุ่มยังไม่มีกำรประชำสัมพันธ์ด้วยตนเองแต่นักท่องเที่ยวอำจพบในเวปไซต์หรือ

จำกกำรท ำประชำสัมพันธ์ของฝ่ำยอื่นเช่นองค์กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อุทยำน

ธรณีสตูล 

14. นักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวไทยและมีบ้างที่เป็นนักท่องเที่ยว
ต่างชาติหำกเป็นนักท่องเที่ยวต่ำงชำติส่วนมำกจะมีล่ำมมำด้วย หำกมีกำรฝึกภำษำให้
เป็นสิ่งที่ดีแต่ข้อจ ำกัดคืออำจไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจำกหำกมีกลุ่มทัวร์ต่ำงชำติมำทำงกลุ่มจะ

มีไกด์ของกลุ่มมำด้วย 

15. ปัญหาที่พบ 
ปัญหำที่พบขณะนี คือกำรจัดกำรถ  ำซึ่งในกลุ่มยังไม่ทรำบชัดเจนว่ำในอนำคตทำง

กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืชโดยเจ้ำหน้ำที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช

เขำบรรทัดจะมำดูแลหรือไม่เพรำะขณะนี เพียงแต่เจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้มีกำรตั งหน่วยบริเวณที่

จอดรถเพื่อเก็บค่ำธรรมเนียมตำมระเบียบของพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 

2562 จึงท ำให้เกิดควำมไม่มั่นใจในกำรจัดกำรท่องเที่ยวที่ถ  ำผูผำเพชร 

 



144 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเรจ็ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์(Richards 2010)  

ปัจจัย มี/ไม่ม ี
บริบทของแหล่ง  

การมีส่วนร่วมจากทอ้งถิ่น  
การมีพันธมิตร  

การวางแผนระยะยาว  
การมีวัตถปุระสงค์ทีช่ัดเจน  

การมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ด ี  
การมีอิสรภาพในการบริหารจดัการ  

การสื่อสารและการตลาดที่ด ี  
การมีแหลง่เงินทุนที่เพียงพอ  

การมีผู้น้าที่เข้มแข็ง  
การเมือง  

 

แนวทางการบริหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ถ ้าภูผาเพชร  

 ขั นต่อยอด  

ถ  ำภูผำเพชรเป็นถ  ำที่ทรงคุณค่ำอย่ำงสูงและมีควำมพร้อมในกำรเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวนอกจำกนี บริเวณโดยรอบตัวถ  ำยังเป็นสวนหินที่ใช้เป็นสถำนที่ศึกษำทำงธรณี

และแหล่งพักผ่อนแต่เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนในกำรพัฒนำแหล่งเพื่อกำรท่องเที่ยวใน

อนำคตท ำให้ทรัพยำกรบุคคลและไกด์ในท้องถิ่นเกิดควำมลังเลใจในกำรที่จะด ำเนินกำร

เพื่อกำรท่องเที่ยวรวมทั งพัฒนำควำมรู้ของตนเองทำงด้ำนถ  ำและทำงธรณีต่อไป 
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 ขั นการเพิ่มมูลค่า  

 ไกด์ท้องถิ่นได้เล่ำเรื่องเกี่ยวกับกำรค้นพบถ  ำภูผำเพชรและกำรท ำช่องเปิดเพื่อเข้ำ

ไปในถ  ำใหม่ซึ่งไม่ใช่ทำงเข้ำถ  ำปัจจุบัน กำรเล่ำเรื่องเหล่ำนี สร้ำงควำมประทับใจให้กับ

นักท่องเที่ยวเพรำะเมื่อเข้ำมำในตัวถ  ำผ่ำนทำงช่องเปิดขนำดเล็กๆที่ต้องก้มตัวลงต่ ำเมื่อ

สุดช่องเปิดได้พบกับควำมอลังกำรของตัวถ  ำภูผำเพชร มีกลุ่มผลิตของที่ระลึกจำกกลุ่ม

อื่นที่ท ำตุ๊กตำมำนิ (กลุ่มชำติพันธุ์มำนิอำศัยอยู่บริเวณเทือกเขำบรรทัด) และน ำมำขำยใน

บริเวณพื นที่บริกำรหน้ำถ  ำเนื่องจำกขณะนี กลุ่มเที่ยวถ  ำภูผำเพชรมีสมำชิกค่อนข้ำงน้อย

ดังนั นทำงกลุ่มจึงยังไม่มีควำมคิดอะไรต่อยอด  

 ขั นการหาจุดต่าง  

ควำมต่ำงของถ  ำภูผำเพชรและถ  ำอื่นๆในอุทยำนธรณีสตูลคงเป็นควำมใหญ่

อลังกำรของตัวถ  ำ เส้นทำงเดินในถ  ำและแสงไฟส่องสว่ำงที่ได้จัดกำรไว้อย่ำงดี อย่ำงไรก็ดี

เนื่องจำกไกด์ท้องถิ่นไม่มีโอกำสได้ไปเที่ยวชมถ  ำอื่นที่อยู่ในอุทยำนธรณีสตูลจึงไม่สำมำรถ

ที่จะเห็นควำมแตกต่ำงได้ 

 ขั นการสร้างกระแสของการท่องเทีย่ว  

 กลุ่มท่องเที่ยวถ  ำภูผำเพชรอำจจะยังไม่ได้ท ำ เองในกำรสร้ำงกระแส เท่ำที่ท ำ

ขณะนี คือกำรฝำกไปกับนักท่องเที่ยวให้ช่วยกระจำยภำพของถ  ำภูผำเพชรไปตำมสื่อ

ต่ำงๆ ด้วยข้อจ ำกัดของบุคลำกรและรำยได้ที่เข้ำมำยังกลุ่มนอกจำกนี ทำงกลุ่มอำจจะยัง

ไม่มีกลไกที่ชัดเจนที่จะสำมำรถหำข้อยุติระหว่ำงกำรจัดกำรถ  ำภูผำเพชรให้เกิดประโยชน์

และเป็นที่ยอมรับของทุกๆฝ่ำย   



บานควนดินดำ อ.มะนัง จ.สตูล
ชุมชนตองเที่ยว

บาย
อาหารกลางวัน
ชุมชนถ้ำเจ็ดคต
น้ำตกวังสายทอง

เชา
ถ้ำภูผาเพชร
วิถีชีวิตมานิ

พิพิธภัณฑบานรากไม
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การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว-ถ ้าเลสเตโกดอน 

1. การรวมกลุ่ม 

 

กลุ่มวิสำหกิจถ  ำเลสเตโกดอน จดทะเบียนเป็นวิสหกิจชุมชนมีจ ำนวนสมำชิกรวม

ทั งสิ น 40 คน สมำชิกมำจำก 3 หมู่บ้ำน มีกำรจัดตั งคณะกรรมกำร และแบ่งหน้ำที่

ท ำงำน กำรประชุมกรรมกำรจัดขึ นเดือนละครั ง ส่วนมำกเป็นกำรบริหำรค่ำตอบแทนมี

กำรเก็บเงินเป็นส่วนกลำงเพื่อใช้ในกำรบ ำรุงรักษำจำกกำรท่องเที่ยว 

ประธำน 

รองประธำน รองประธำน 

เหรัญญิก 

เลขำนุกำร 

ควำมปลอดภัย ซ่อมบ ำรุง แม่บ้ำน 

สมำชิก 32 คน 
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2. ความส้าคัญของแหล่ง ถ ้าเลสเตโกดอนมีควำมยำว 3.4 กิโลเมตร ถือได้ว่ำเป็น

ถ  ำเลที่ยำวที่สุดในประเทศไทย สิ่งที่โดดเด่นของถ  ำแห่งนี ที่ส ำคัญคือกำรพบซำกดึกด ำ

บรรพ์ของช้ำงและแรดสมัยไพลสโตซีน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งช้ำง สกุลสเตโกดอน ซึ่งเป็น

ที่มำของกำรเรียกชื่อถ  ำแห่งนี ว่ำ “ถ  ำเล สเตโกดอน” ซำกดึกด ำบรรพ์ ดังกล่ำวเป็นซำก

กระดูกขำกรรไกรพร้อมฟันกรำม ซี่ที่ 2 และ 3 ด้ำนล่ำงขวำของช้ำงดึกด ำบรรพ์  

3. กิจกรรมการท่องเที่ยว ภำยในถ  ำจะต้องพำยเรือคำยัคลอดถ  ำ และต้อง
พิจำรณำระดับน  ำในถ  ำแต่ละวันด้วยแต่สำมำรถเข้ำถ  ำได้ตลอดทุกฤดูกำล โดยน  ำในถ  ำ

จะได้รับอิทธิพลจำกน  ำในล ำธำรและน  ำทะเลขึ นลงเป็นประจ ำทุกวัน  ช่วงหน้ำแล้งผนัง
ถ  ำจะเป็นประกำยระยิบระยับสวยงำม และน  ำจะมีควำมใสมำกสำมำรถมองเห็นกุ้ง

ก้ำมกรำมที่อำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกได้ แต่ถ้ำมำเที่ยวชมในช่วงหน้ำฝนผนังถ  ำก็จะมีน  ำ

ไหลลงมำลักษณะคล้ำยน  ำตกสวยงำมไปอีกแบบหนึ่ง กำรท่องเที่ยวภำยในถ  ำเลสเตโก

ดอนจะเป็นกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้  

4. การได้รับและถ่ายทอดความรู้ กรมทรัพยำกรธรณีมีกำรจัดฝึกอบรมให้กับ
ไกด์ท้องถิ่นแต่ไกด์ท้องถิ่นต้องกำรให้มีกำรจัดฝึกอบรมบ่อยกว่ำนี เนื่องจำกข้อมูลด้ำนถ  ำ

โดยเฉพำะชื่อเรียกยุคหิน ประเภทประติมำกรรมภำยในถ  ำมีชื่อและกำรเกิดที่แตกต่ำงกัน

ต้องกำรควำมรู้ที่จะน ำไปอธิบำยให้นักท่องเที่ยวฟัง  ไกด์น ำเที่ยวจะมีกำรบรรยำย

ลักษณะของถ  ำตลอดกำรล่องเรือเข้ำไปในถ  ำพร้อมให้ควำมรู้ในเรื่องยุคต่ำงๆของกำรเกิด

โลกและสิ่งมีชีวิต โดยภำยในถ  ำจะมีจุดเด่นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมตลอดทำงที่ล่องเรือไป 

โดยจะให้นักท่องเที่ยวจินตนำกำรว่ำหินงอกหินย้อยที่พบในถ  ำมีลักษณะรูปร่ำงเป็น

อย่ำงไรบ้ำง รอยเว้ำที่ผนังถ  ำด้ำนบนจะเป็นร่องรอยของระดับน  ำในอดีต มีกำรพบซำก

ฟอสซิลตำมผนังถ  ำ ซึ่งเกิดจำกกำรที่หินตะกอนได้ถูกกัดเซำะและละลำยออกไปท ำให้

ซำกฟอสซิลที่อยู่ในหินโผล่ออกมำ  
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5. การติดต่อ นักท่องเที่ยวสำมำรถติดต่อที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหว้ำ 
เนื่องจำกอุทยำนธรณีสตูลเน้นกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้ นักท่องเที่ยวสำมำรถชม

พิพิธภัณฑ์อุทยำนธรณีสตูลก่อนและจึงเดินทำงมำท่ีถ  ำ และหำกต้องกำรมำล่องเรือคำยัค

เข้ำชมถ  ำเลสเตโกดอนต้องจองล่วงหน้ำก่อนหนึ่งวัน เพื่อทำงไกด์ท้องถิ่นจะได้ศึกษำ

ระดับน  ำว่ำเวลำที่เหมำะสมเป็นช่วงใดและต้องมีกำรเตรียมก ำลังคนในกำรน ำเที่ยว 

เนื่องจำกบำงช่วงในถ  ำต้องมีกำรยกเรือคำยัคข้ำมโขดหิน ก่อนสถำนกำรณ์โควิด-19 เรือ

คำยัค 1 ล ำจะประกอบด้วยไกด์1 คนและนักท่องเที่ยว 2 คน แต่หลังจำกเปิดเมื่อ

สถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด-19 บรรเทำขึ น เรือคำยัค 1 ล ำ จะมีไกด์ 1 คน และ

นักท่องเที่ยว 1 คน    

6. ข้อห้าม ในกำรเข้ำชมถ  ำเลสเตโกดอนคือห้ำมนักท่องเที่ยวไปจับหรือสัมผัสหิน
ภำยในถ  ำเป็นอันขำด  

7. กิจกรรมออกจากถ ้า นักท่องเที่ยวนั่ ง เรือคำยัคต่อประมำณ 10 นำที 

นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับป่ำชำยเลน  

8. มาตรการด้านการท่องเที่ยว มีมำตรกำรควำมปลอดภัยที่เข้มงวด และจ ำกัด
จ ำนวนนักท่องเที่ยว โดยเน้นกำรท่องเที่ยวเชิงคุณภำพเพื่อรักษำทรัพยำกรธรรมชำติให้

คงอยู่ตลอดไป 

9. กฎเกณฑ์ในการเที่ยวถ ้า มีกำรอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่พำยเรือคำยัคทุกคน
ทรำบขั นตอนกำรปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวและกำรเตรียมตัวก่อนที่จะน ำนักท่องเที่ยวลง

เรือ มีไปดูงำนในเครือเดียวกัน เช่น ถ  ำภูผำเพชร และถ  ำเจ็ดคต 

10. ความคิดเห็นของประธานกลุ่ม คิดว่ำในเขตอุทยำนธรณีแหล่งท่องเที่ยวทุกที่
มีควำมน่ำสนใจและน่ำไปเที่ยวชมเพรำะหำกมีนักท่องเที่ยวชุมชนจะได้มีรำยได้ ข้อด้อย

ที่อำจเกิดขึ นเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ซึ่งอำจท ำให้ชุมชนขำดควำมเข้มแข็ง 
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11. อยากได้ความรู้ กำรรับมือเกี่ยวกับช่วงโควิด ทั งกำรวำงแผน แนวทำงปฏิบัติ 
เส้นทำงกำรท่องเที่ยวยังไม่มีเพิ่ม เนื่องมำจำกปัจจัยเรื่องน  ำขึ น-ลง ในกำรเดินทำง 

12. การประชาสัมพันธ์ เพจประชำสัมพันธ์มีเพจส่วนกลำงแต่ยังไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ  

13. อุปกรณเ์กี่ยวกับการน้าเที่ยว ปัจจุบันมีไฟฉำยสวมหัว เสื อชูชีพ เรือคำยัคทำง 
อบต ทุ่งหว้ำซื อให้  มีอุปกรณ์ปฐมพยำบำล  

14. การพัฒนาบุคลากร ตัวแทนท ำหน้ำที่แทนผู้น ำไกด์ท้องถิ่นได้ 2-3  คน อำจมี

กำรท ำตำรำงน  ำขึ น น  ำลง กำรล่องเรือ เรือ 1 ล ำ นักท่องเที่ยว 2 คน เจ้ำหน้ำที่พำยเรือ

คำยัค 1 คน  

15. ปัญหา ที่พบในขณะนี คือเรื่องกำรนัดหมำยลงเรือชมถ  ำไม่ตรงเวลำซึ่งจะท ำให้

ล่องเรือในถ  ำไม่สะดวกเพรำะกำรล่องเรือต้องขึ นอยู่กับระดับน  ำและบำงพื นที่ภำยในถ  ำ

ต้องมีกำรยกเรือ 

16. นักท่องเที่ยว ส่วนมำกเป็นนักท่องเที่ยวไทยและมีบ้ำงที่เป็นนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติหำกเป็นนักท่องเที่ยวต่ำงชำติส่วนมำกจะมีล่ำมมำด้วย หำกมีกำรฝึกภำษำให้

เป็นสิ่งที่ดีแต่ข้อจ ำกัดคืออำจไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจำกหำกมีกลุ่มทัวร์ต่ำงชำติมำทำงกลุ่มจะ

มีไกด์ของกลุ่มมำด้วย 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเร็จในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์(Richards 2010)  

ปัจจัย มี/ไม่ม ี
บริบทของแหล่ง  

การมีส่วนร่วมจากทอ้งถิ่น  
การมีพันธมิตร  

การวางแผนระยะยาว  
การมีวัตถปุระสงค์ทีช่ัดเจน  

การมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ด ี  
การมีอิสรภาพในการบริหารจดัการ  

การสื่อสารและการตลาดที่ด ี  
การมีแหลง่เงินทุนที่เพียงพอ  

การมีผู้น้าที่เข้มแข็ง  
การเมือง  

แนวทางการบริหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคถ์ ้าเลสเตโกดอน 
• ขั นต่อยอด  
มีแนวควำมคิดในกำรพัฒนำบุคคลำกรและแนวทำงจัดกำรบริเวณพื นที่รอบๆถ  ำ

เลสเตโกดอน เช่นมีศูนย์กำรเรียนรู้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยำกร

ธรณีและมีแนวควำมคิดที่จะเสนอแนวทำงกำรเที่ยวในถ  ำเช่นอำจล่องเรือคำยัคเข้ำไปใน

ถ  ำเพียงควำมยำวระยะหนึ่งโดยไม่ต้องไปสุดถ  ำ 

• ขั นการเพิ่มมูลค่า  
มีกำรเล่ำเรื่องเกี่ยวกับกำรพบซำกดึกด ำบรรพ์ กำรส ำรวจซำกดึกด ำบรรพ์ 

กระบวนกำรเกิดของประติมำกรรมถ  ำ ให้นักท่องเที่ยวจินตนำกำรรูปร่ำงประติมำกรรม

ถ  ำ รวมถึงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรถ  ำ  
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• ขั นการหาจุดต่าง  
ถ  ำเลสเตโกดอนเป็นถ  ำน  ำที่มีควำมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และไกด์ท้องถิ่นเน้นใน

เรื่องให้ควำมรู้กับนักท่องเที่ยว ดังนั นจึงมีประเด็นต่ำงๆที่ไกด์ท้องถิ่นพยำยำมที่จะหำ

ควำมโดดเด่นในโถงถ  ำเช่นบริเวณที่พบซำกฟอสซิ สหรือปูถ  ำหรือสิ่งมีชีวิตต่ำงๆที่

นักท่องเที่ยวอำจมีโอกำสเห็นได้ยำก นอกจำกนี ไกด์ท้องถิ่นยังพยำยำมที่จะหำพื นที่ที่

สำมำรถให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลำยจำกกำรนั่งเรือคำยัคและไม่เป็นกำรท ำลำยสภำพถ  ำ

ได้อย่ำงเหมำะสม    

• ขั นการสร้างกระแสของการท่องเที่ยว  
ถึงแม้ถ  ำเลสเตโกดอนอำจก ำหนดนักท่องเที่ยวได้เนื่องจำกกำรล่องเรือคำยัคต้อง

อยู่ ในควำมปลอดภัยและนักท่องเที่ยวไม่สำมำรถเข้ำไปได้ตำมล ำพัง แต่ในกำร

ประชำสัมพันธ์และรูปแบบสื่อสำรก็ยังมีข้อจ ำกัดเนื่องจำกบุคลำกรที่อยู่ในกลุ่มกำร

ท่องเที่ยวนี อำจไม่มีควำมสำมำรถในด้ำนประชำสัมพันธ์มำกนักและทำงกลุ่มยังขำดกำร

สนับสนุนบุคลำกรสำยตรงที่จะช่วยท ำประชำสัมพันธ์และกำรตลำดอย่ำงจริงจัง ซึ่งกำร

ประชำสัมพันธ์อำจต้องขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่มีศักยภำพเช่น องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลหรือฝ่ำยประชำสัมพันธ์ของอุทยำนธรณีสตูลให้หำแนวทำงประชำสัมพันธ์ที่ได้

ประสิทธิภำพมำกขึ น 

 



บานคีรีวง อ.ทุงหวา จ.สตูล

ชุมชนตองเที่ยวชุมชนตองเที่ยว

บาย

เชา

บาย
ชมหมอขาวหมอแกงลิง

ชมสันหลังมังกร
และน้ำตกธารปลิว

เชา
ถ้ำเลสเตโกดอน

รองเรือชมปาชายเลน
กินอาหารเที่ยง
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การบริหารจัดการถ ้าเจ็ดคต  

1. การรวมกลุ่ม เป็นกลุ่มเครือญำติ เนื่องจำกในอดีตทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

(อบต) ทุ่งหว้ำได้เข้ำมำสนับสนุนในกำรน ำเที่ยวในถ  ำเจ็ดคต แต่เนื่องจำกถ  ำเจ็ดคตอยู่ใน

พื นที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำบรรทัดทำง อบต จึงไม่ได้เข้ำมำเกี่ยวข้องด้ำนกำรจัดกำร 

ชำวบ้ำนได้เคยรวมกลุ่มกันด ำเนินกำรต่อแต่ก็ยังไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร ทำง

เอกชน 2 รำย จึงได้มีกำรรวมกลุ่มในเครือญำติและมีกำรประสำนงำนไปทำงเขตรักษำ

พันธุ์สัตว์ป่ำเขำบรรทัดเพื่อขอด ำเนินกิจกำรต่อและปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่ำ 2562 ทุกประกำร ดังนั นขณะนี จึงมีเอกชน 2 รำยที่จัดล่องเรือคำยัค 

ในถ  ำเจ็ดคต 

2. ความส้าคัญของแหล่ง เป็นถ  ำน  ำที่มีควำมสวยงำมมีจ ำนวนคตทั งสิ น 7 คต 

3. กิจกรรมการท่องเที่ยว กำรล่องเรือคำยัคผ่ำนเข้ำไปในถ  ำและไปทะลุสู่ล ำน  ำที่จะ

ไปน  ำตกวังสำยทอง  

4. การได้รับและถ่ายทอดความรู้ เนื่องจำกเป็นกำรจัดโดยเอกชน ทำงเอกชนจึง

เน้นเรื่องควำมสนุกสนำน ปลอดภัยและไม่ได้มีกำรบรรยำยที่เกี่ยวข้องกับควำมรู้ทำงด้ำน

กระบวนกำรธรณี  

5. การติดต่อ มีเวปไซต์ เฟสบุกและอยู่ในเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล  

6. ข้อห้ามในการเข้าชมถ ้า ในช่วงที่กระแสน  ำแรงและเชี่ยวจะไม่มีกำรน ำเที่ยวชม

ถ  ำเจ็ดคต  

7. กิจกรรมอื่นๆ บริเวณพื นที่ก่อนที่จะล่องเรือสำมำรถที่จะจัดเป็นค่ำยลูกเสือและ

ท ำกิจกรรมอื่นๆได้ แต่เนื่องจำกพื นที่อยู่ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำบรรทัดกำรจะท ำ

กิจกรรมใดๆต้องแจ้งให้ทำงเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำและได้รับกำรอนุญำตก่อนจึงจะจัด

กิจกรรมได้  
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8. มาตรการด้านการท่องเที่ยว มีมำตรกำรควำมปลอดภัยที่เข้มงวด ในกำรลงเรือ

คำยัคของนักท่องเที่ยวต้องสวมเสื อชูชีพ เรือคำยัค 1 ล ำนักท่องเที่ยว 3 คน แต่ละรอบ

ไม่เกิน 100 คน จ ำนวนเรือประมำณ 50 ล ำ ซึ่งทุกล ำจะมีไกด์ท้องถิ่นด้วย  เด็กอำยุต่ ำ

กว่ำ 5 ขวบไม่อนุญำติให้ลงเรือ   

9. กฎเกณฑ์ในการเที่ยวถ ้า ดูแลควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและใช้มำตรกำร

ตำมที่คณะกรรมกำรถ  ำแห่งชำติประกำศเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในกำรเที่ยวถ  ำ  

11. อยากได้ความรู้ เนื่องจำกทำงเอกชนเป็นผู้ด ำเนินกำรจึงไม่ได้เน้นในกำรให้ควำมรู้

จึงไม่มีกำรร้องขอในเรื่องกำรเข้ำอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้  

12. การประชาสัมพันธ์ เป็นเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวสตูลและชมรมกำรท่องเที่ยว

ภำคใต้  

13. อุปกรณ์เกี่ยวกับการน้าเที่ยว เสื อชูชีพ เรือคำยัค ไฟฉำยสวมหัว มีอุปกรณ์ปฐม

พยำบำล  

14. ปัญหาที่พบ ปริมำณน  ำที่มำกและแรงในช่วงหน้ำฝนไม่สำมำรถล่องเรือคำยัคได้

และในบำงปีช่วงหน้ำแล้งปริมำณน  ำน้อยเกินไป 

15. นักท่องเที่ยวส่วนมำกเป็นนักท่องเที่ยวไทยและมีบ้ำงที่เป็นนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ

หำกเป็นนักท่องเที่ยวต่ำงชำติส่วนมำกจะมีล่ำมมำด้วย  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเรจ็ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์(Richards 2010) 

ปัจจัย มี/ไม่ม ี
บริบทของแหล่ง    
การมีส่วนร่วมจากทอ้งถิ่น  
การมีพันธมิตร  
การวางแผนระยะยาว  
การมีวัตถปุระสงค์ทีช่ัดเจน  
การมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ด ี  
การมีอิสรภาพในการบริหารจดัการ  
การสื่อสารและการตลาดที่ด ี  
การมีแหลง่เงินทุนที่เพียงพอ  
การมีผู้น้าที่เข้มแข็ง  
การเมือง  

 

แนวทางการบริหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ถ ้าเจ็ดคต 

• ขั นต่อยอด   

 บริเวณพื นที่ที่เป็นของเอกชนได้ท ำเป็นสถำนที่พักและค่ำยกำรเรียนรู้ เพื่อ

นักท่องเที่ยวที่ต้องกำรพักค้ำงคืนสำมำรถที่จะอ ำนวยควำมสะดวกได้ อบรมบุคลำกร

เกี่ยวกับด้ำนควำมปลอดภัยของกำรใช้เรือคำยัคและกำรดูแลนักท่องเที่ยวแต่ในตัวถ  ำอยู่

ในพื นที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำบรรทัดจึงไม่มีแนวควำมคิดที่จะไปปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับ

กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแต่อย่ำงใด 
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• ขั นการเพิ่มมูลค่า  

  ไกด์ท้องถิ่นอธิบำยให้นักท่องเที่ยวก่อนที่จะลงเรือถึงที่มำของชื่อถ  ำเจ็ดคต ประวัติ

ควำมเป็นมำ ภำยในตัวถ  ำให้นักท่องเที่ยวชมหินย้อยที่มีรูปร่ำงสวยงำมแตกต่ำงกันไป

และจินตนำกำรเป็นรูปร่ำงต่ำงๆ ส ำหรับกำรพัฒนำเป็นของที่ระลึกทำงกลุ่มไม่ได้

ด ำเนินกำรเนื่องจำกมีกลุ่มอื่นท ำของที่ระลึก เช่น ตุ๊กตำชนเผ่ำมำนิด ำเนินกำรอยู่และ

น ำไปขำยที่บริเวณถ  ำภูผำเพชร  

• ขั นการหาจุดต่าง  

 ล่องเรือคำยัคลอดถ  ำเจ็ดคตมีควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว นักท่องเที่ยวที่พำย

เรือเป็นสำมำรถพำยเรือคำยัคเองได้ โดยมำกนักท่องเที่ยวจะมีควำมประทับใจทั งได้ชื่น

ชมธรรมชำติของทั งสำยน  ำและภำยในถ  ำเจ็ดคต  

• ขั นการสร้างกระแสของการท่องเที่ยว  

 นักท่อง เที่ ยวสำมำรถมำเที่ ยวถ  ำ เจ็ดคตได้ทุกกลุ่ ม  และโดยมำกกำร

ประชำสัมพันธ์จะผ่ำนสื่อสังคมขณะนี ได้แก่ เฟสบุค ยูทรูป สื่อเหล่ำนี ทำงกลุ่มสำมำรถ

ด ำเนินกำรเอง นอกจำกนี จะผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ของกำรท่องเที่ยวระดับจังหวัดและ

ประเทศ ส่วนมำกนักท่องเที่ยวที่มำจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวจำก

ประเทศมำเลเซีย ดังนั นหำกทำงอุทยำนธรณีสตูลมีกำรประชำสัมพันธ์เป็นวงกว้ำงมำก

ขึ นและสถำนกำรโควิด-19 บรรเทำลงอำจจะมีนักท่องเที่ยวจำกหลำกหลำยประเทศ

มำกกว่ำนี   

 

  



วังสายทอง อ.ละงู จ.สตูล

ชุมชนตองเที่ยว

ถ้ำเจ็ดคต 
น้ำตกวังสายทอง

ถ้ำภูผาเพชร
วิถีชีวิตชนเผามานิ

เชา

บาย
พิพิธภัณฑรากไม
วิถีชีวิตชุมชน

ลองแกงวังสายทอง



159 
 

การบริหารจัดการถ า้อุไรทอง  

1. การรวมกลุ่ม กลุ่มน ำเที่ยวมัคคุเทศน์ท้องถิ่นเป็นหนึ่งในสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจน ำ

เที่ยวถ  ำอุไรทอง กลุ่มวิสำหกิจชุมชนได้รับกำรจดทะเบียน สมำชิกในกลุ่มวิสำหกิจชุมชน

มำจำกหมู่ที่ 8 หมู่เดียว กลุ่มมัคคุเทศน์ท้องถิ่นประกอบด้วยสมำชิกทั งหมด 10 คน 

 

2. ความส้าคัญของแหล่ง ถ  ำอุไรทองเป็นถ  ำที่เกิดขึ นบนภูเขำหินปูนโดด มีเครือข่ำย

ถ  ำที่เกิดจำกกำรวิวัฒนำกำรในช่วงเวลำต่ำงๆ นอกจำกนี ยังมีประวัติศำสตร์เกี่ยวกับเป็น

ที่หลบภัยในช่วงที่เกิดควำมไม่สงบและมีหลักฐำนทำงโบรำณคดีทั งกระดูกมนุษย์และ

กระดูกสัตว์บนโถงด้ำนบนของตัวถ  ำ  

3. กิจกรรมการท่องเที่ยว ไกด์ท้องถิ่นจะน ำนักท่องเที่ยวขึ นชมตัวถ  ำโดยถ  ำที่เปิด

เพื่อกำรท่องเที่ยวจะเป็นโถงถ  ำทะลุที่มีสะพำนคอนกรีตสำมำรถเดินจำกทำงปำกทำงเข้ำ

ถ  ำไปทะลุอีกด้ำนหนึ่งบริเวณเพดำนถ  ำยังพบฟอสซิลนอร์ติลอยด์ ถ  ำพระขำด้วนเป็นโถง

เข้ำไปทำงด้ำนขวำมือของตัวโถงถ  ำทะลุ (หันหน้ำเข้ำหำตัวถ  ำทะลุ) เป็นลักษณะโค้งเว้ำ 

ตัวโถงเป็นพื นที่ยกระดับสูงขึ น ซึ่งสนันิษฐำนว่ำเคยเป็นที่พ ำนักของพระสงฆ์มำก่อน และ

ประธำนกลุ่ม 
รองประธำน

 
เหรัญญิกประธำนกลุ่ม 

สมำชิก 7 คน 



160 
 

ตัวถ  ำอุไรทองซึ่งเป็นโถงถ  ำที่มีควำมสูงแต่กำรเดินเข้ำชมถ  ำมีควำมสะดวกเนื่องจำกมี

บันไดที่ท ำจำกวัสดุกันสนิมและมีควำมแข็งแรง 

4. การได้รับและถ่ายทอดความรู้ ได้รับควำมรู้จำกทำงกรมทรัพยำกรธรณี วิทยำลัย

ชุมชน และนักวิชำกำรจำกรำชภัฎสตูล มีกำรจัดฝึกอบรมประเด็นต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับ

อุทยำนธรณีสตูลและกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ และทำงกลุ่มพยำยำมที่จะถ่ำยทอด

ให้กับสมำชิกกลุ่มหรือเยำวชนในท้องถิ่นที่มีควำมประสงค์จะเข้ำมำร่วมกลุ่มมัคคุเทศน์

และควำมรู้ด้ำนธรณีได้น ำมำอธิบำยให้กับนักท่องเที่ยวด้วย  

5. การติดต่อ ปัจจุบันยังใช้กำรประสำนงำนผ่ำนทำงโทรศัพท์ ซึ่งในบำงครั งก็เกิด

อุปสรรค ในอนำคตต้องกำรให้มีกำรจัดกำรกำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรให้กว้ำงขวำง

กว่ำนี ซึ่งอำจต้องร้องขอจำกหน่วยงำนในพื นที่ที่มีศักยภำพ เช่นองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลหรือจำกทำงอุทยำนธรณีสตูลเพรำะทำงกลุ่มเองอำจจะยังมีข้อจ ำกัดทั งบุคลำกร

และอุปกรณ์ต่ำงๆ  

6. ข้อห้ามในการเข้าชมถ ้า ใช้กฎระเบียบตำมประกำศของคณะกรรมกำรถ  ำ

แห่งชำติอย่ำงเคร่งครัด แต่เนื่องจำกถ  ำสำมำรถขึ นได้หลำยทำงและทำง กลุ่มยังมี

บุคลำกรจ ำนวนน้อยท ำให้ไม่สำมำรถจะไปประจ ำจุดขึ นถ  ำได้ทุกด้ำน ซึ่งอำจท ำให้

นักท่องเที่ยวสำมำรถขึ นถ  ำโดยที่ทำงผู้ดูแลไม่ทรำบ ในอนำคตอำจต้องท ำป้ำย

ประชำสัมพันธ์ไว้ตำมจุดขึ นถ  ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แจ้งประสำนมำทำงกลุ่มไกด์ท้องถิ่น   

7. กิจกรรมอื่นๆ บริเวณพื นที่รอบๆถ  ำมีพื นที่พอเพียงในเรื่องกำรจัดเป็นค่ำยหรือ

กำรให้ควำมรู้กับนักท่องเที่ยว ในขณะนี เริ่มต้นกับกลุ่มนักเรียนโดยมีตัวอย่ำงหินที่พบ

ฟอสซิลต่ำงๆมำอธิบำยให้กับนักเรียน นอกจำกนี หำกนักท่องเที่ยวมีเวลำและต้องกำร

เที่ยวชมกลุ่มท่องเที่ยวอื่นๆภำยในชุมชนทำงกลุ่มก็สำมำรถประสำนงำนได้  
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8. มาตรการด้านการท่องเที่ยว มีมำตรกำรควำมปลอดภัยที่เข้มงวด สมำชิกกลุ่ม

มัคคุเทศน์ได้รับกำรฝึกอบรมมัคคุเทศน์และได้รับบัตรมัคคุเทศน์ท้องถิ่นซึ่งเป็นมำตรฐำน

หนึ่งที่จะให้นักท่องเที่ยวมั่นใจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวในชุมชนบ้ำนอุไร และในกำรเที่ยว

ถ  ำอุไรทองจะป้องปรำมไม่ให้มีกำรวิ่งขึ นบันไดเพื่อที่จะป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุต่ ำงๆ 

และบริเวณหน้ำต่ำงถ  ำด้ำนบนของถ  ำอุไรทองได้ ท ำป้ำยและแนวกั นเพื่อไม่ให้

นักท่องเที่ยวไปยืนใกล้บริเวณดังกล่ำวเพรำะอำจเกิดอุบัติเหตุได้  

9. กฎเกณฑ์ในการเที่ยวถ ้า เนื่องจำกกลุ่มมัคคุเทศน์ได้รับกำรอบรมมำแล้วดังนั นใน

กำรน ำเที่ยวแต่ละครั งทุกคนก็จะใช้ควำมรู้ควำ มสำมำรถในกำรอธิบำยให้กับ

นักท่องเที่ยวและทำงกลุ่มมีกำรประชุมกันเดือนละประมำณ 1 ครั ง นอกเหนือจำกกำร

ประชุมในประเด็นต่ำงๆก็จะได้ทบทวนเรื่องกำรน ำเที่ยวถ  ำอุไรทองด้วย  

10. ความคิดเห็นของประธานกลุ่ม กำรน ำเที่ยวในบ้ำนอุไรรวมถึงถ  ำอุไรทองมีกำร

พัฒนำขึ นเป็นล ำดับและชำวบ้ำนให้ควำมร่วมมืออย่ำงดีรวมทั งได้รับกำรสนับสนุน

งบประมำณบำงส่วนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและจ ำนวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ น

เพรำะกำรเข้ำถึงและเส้นทำงคมนำคมค่อนข้ำงสะดวกแต่ประเด็นที่ต้องมีกำรปรับปรุง

คือ กำรทรำบล่วงหน้ำเรื่องกำรเข้ำมำเที่ยวที่บ้ำนอุไรทองและจ ำนวนนักท่องเที่ยวเพรำะ

ขณะนี ส่วนมำกนักท่องเที่ยวเข้ำมำถึงพื นที่แล้วถึงแจ้งให้ทรำบซึ่งจะท ำให้ทำงกลุ่มไม่

สำมำรถเตรียมควำมพร้อมได้ทันซึ่งอำจจะท ำให้เกิดควำมไม่ประทับใจ ทำงกลุ่มพยำยำม

สร้ำงเครือข่ำยหรือเข้ำร่วมเป็นสมำชิกเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวและร้องขอให้มีกำรจอง

ล่วงหน้ำหรือแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน เพื่อที่จะให้กลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนบ้ำนอุไร

เตรียมตัวก่อน  
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11. อยากได้ความรู้ กำรอบรมมัคคุเทศน์เกี่ยวกับเรื่องถ  ำ ด้ำนธรณี และกำรจัดกำร 

กำรวำงแผนในกำรรวมกลุ่มกำรท่องเที่ยวและแนวทำงกำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  

12. การประชาสัมพันธ์  ทำงกลุ่มยังใช้สื่อทำงโทรศัพท์  เพจน ำเที่ยวถ  ำ ซึ่ ง

ประสิทธิภำพยังไม่ดีมำกนัก  

13. อุปกรณ์เกี่ยวกับการน้าเที่ยว ปัจจุบันมีไฟฉำยสวมหัว มีอุปกรณ์ปฐมพยำบำล  

14. ปัญหาที่พบ ส่วนมำกเป็นกำรเข้ำมำของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำ

และทำงไกด์ท้องถิ่นไม่ได้เตรียมควำมพร้อมรวมถึงพื นที่อ ำนวยควำมสะดวกอำจไม่

พอเพียงเช่นห้องน  ำ 

15. นักท่องเที่ยวส่วนมำกเป็นนักท่องเที่ยวไทยและมีบ้ำงที่เป็นนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ

หำกเป็นนักท่องเที่ยวต่ำงชำติส่วนมำกจะมีล่ำมมำด้วย ทำงไกด์ท้องถิ่นมีควำมสำมำรถ

ในกำรฟังภำษำต่ำงประเทศบ้ำงแต่ก็จะสื่อสำรกลับผ่ำนทำงล่ำมของกลุ่มท่องเที่ยวและ

หำกนักท่องเที่ยวมำจำกประเทศมำเลเซียก็อำจจะใช้ภำษำท้องถิ่นมลำยูซึ่งในชุมชนบ้ำน

อุไรสำมำรถที่จะเข้ำใจภำษำมำลำยูได้พอสมควร 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเร็จในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์(Richards 2010) 

ปัจจัย มี/ไม่ม ี
บริบทของแหล่ง    
การมีส่วนร่วมจากทอ้งถิ่น  
การมีพันธมิตร  
การวางแผนระยะยาว  
การมีวัตถปุระสงค์ทีช่ัดเจน  
การมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ด ี  
การมีอิสรภาพในการบริหารจดัการ  
การสื่อสารและการตลาดที่ด ี  
การมีแหลง่เงินทุนที่เพียงพอ  
การมีผู้น้าที่เข้มแข็ง  
การเมือง  

 

แนวทางการบริหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคถ์ ้าอุไรทอง 

• ขั นต่อยอด  

มีกำรรวมกลุ่มของชุมชนและต้องกำรสร้ำงเครือข่ำยที่เป็นรูปธรรมขึ นและมีควำม

ต้องกำรพัฒนำควำมรู้ให้กับเยำวชนรุ่นต่อไป 

• ขั นการเพิ่มมูลค่า  

 ในชุมชนท่องเที่ยวบ้ำนอุไรมีกลุ่มที่ผลิตของที่ระลึกดังนั นจึงพยำยำมเชื่อมโยง

ระหว่ำงกลุ่มมัคคุเทศน์น ำเที่ยวถ  ำอุไรทอง 
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• ขั นการหาจุดตา่ง  

ชุมชนบ้ำนอุไรมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลำกหลำยและเป็นเอกลักษณ์สำมำรถที่จะ

บริกำรนักท่องเที่ยวได้อย่ำงดี และแหล่งท่องเที่ยวเหล่ำนี ก็มีบริบทต่ำงไปจำกแหล่ง

ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดสตูล เช่นล่องเรือชมป่ำชำยเลนที่ เติบโตอยู่บนชั นฟอสซิล

สำหร่ำยสโตรมำโตไลท ์(Stromatolite) 

• ขั นการสร้างกระแสของการท่องเที่ยว  

 กลุ่มยังไม่มีควำมสำมำรถแต่ต้องกำรได้รับกำรพัฒนำจำกทั งหน่วยงำนที่

สนับสนุนด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรพัฒนำบุคลลำกรในกลุ่ม 

 



บานอุไร อ.ละงู จ.สตูล
ชุมชนตองเที่ยว

ถ้ำอุไรทอง
กลุมผลิตภัณฑชุมชน

ปาชายเลน
รับประทานอาหารทองถ่ิน

เชา

เขตขามกาลเวลา
ชมหินหลากสี

พระอาทิตยตกดิน

บาย
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การบริหารจัดการถ า้เขาทะล ุ

1. เริ่มต้นกลุ่มเมื่อประมาณ 3-4 ปี จำกกำรที่เห็นพื นที่อื่นในอ ำเภอเดียวกันท ำกำร

ท่องเที่ยวเลยเล็งเห็นว่ำในพื นที่เองมีควำมพร้อมที่ที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำ ปัจจุบันมี

สมำชิกและมีกรรมกำร 12 คน ได้ท ำกำรจดทะเบียนเป็นวสิำหกิจชุมชน  

กำรบริหำรงำนโดยกำรแบ่งหน้ำที่กันท ำงำน, ไกด์ท่องถิ่นผ่ำนกำรฝึกอบรมจำก

นักวิชำกำรกรมทรัพยำกรธรณี และสำมำรถอธิบำยนักท่องเที่ยวได้ทุกคน มีกำรจด

บันทึกข้อมูล และมีกำรวำงแผนควำมรู้เพื่อใช้ประกอบในกำรให้ควำมรู้กับนักท่องเที่ยว 

มีกำรประชุมกลุ่มกันเดือนละครั งมีกำรน ำเอำข้อคิดเห็นและข้อบกพร่องมำ

ปรับปรุงมีกำรเลือกผู้น ำตำมควำมเหมำะสม ไม่ค่อยพบปัญหำ ทุกคนมีควำมโปร่งใส 

ข้อจ ำกัดในพื นที่ถ  ำทะลุมีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้ำงน้อย  

ประธำนกลุ่ม 
รองประธำน 

สมำชิก 9 คน 

เหรัญญิกประธำน 
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นอกจำกนี เมื่ออุทยำนธรณีสตูลได้รับกำรรับรองเป็นอุทยำนธรณีสตูลโลก ท ำให้

จ ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ น ดังนั นควำมเชื่อมโยงกับอุทยำนธรณีจึงมีควำมส ำคัญ 

2. ความส้าคัญของแหล่ง ควำมยำวถ  ำประมำณ 80 เมตร มี 2 ชั น เป็นถ  ำแห้งที่พบ

ร่องรอยกำรกระท ำของน  ำโบรำณ จนปรำกฎร่องรอยโค้งมนซึ่งคำดว่ำในแต่ละร่องรอย

โค้งมนเป็นแต่ละช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน และตำมผนังถ  ำปรำกฎฟอสซิลจ ำนวนมำกซึ่งยัง

มีรูปลักษณ์ของฟอสซิลอย่ำงชัดเจน เช่นนอร์ติลอยด์  

3. การให้ค่าตอบแทน ขึ นอยู่กับนักท่องเที่ยวในแต่ละรอบ  อุปกรณ์ที่ใช้ในกำร

เยี่ยมชมเป็นของส่วนกลำงมีพร้อมส ำหรับนักท่องเที่ยว โดยงบประมำณมำจำกเงินที่

นักท่องเที่ยวเข้ำมำเยี่ยมชม แบ่งมำซื อเป็นอุปกรณ์ต่ำงๆ กำรเดินชมไม่ล ำบำก ปลอดภัย 

ก่อนน ำนักท่องเที่ยวเข้ำชม มีข้อควรปฏิบัติชี แจง นักท่องเที่ยวที่มำกที่สุด ประมำณ 300 

คน โดยติดต่อมำทำงกลุ่ม 

4. จ้านวนนักท่องเที่ยวมีมาอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น

และต่ำงจังหวัดและมีทั งนักศึกษำที่ขอเข้ำมำท ำวิจัยในพื นที่และมีเจ้ำหน้ำที่จำก

หน่วยงำนต่ำงๆเข้ำมำบ่อยขึ น มีกำรน ำทำงให้กับนักวิจัยด้วยเนื่องจำกมีนักวิจัยเข้ำมำ

มำก มีกำรจัดฝึกอบรม เจ้ำหน้ำที่เข้ำมำดูถ  ำให้ควำมรู้กับชำวบ้ำน  

5. การประชาสัมพันธ์ หำกนักท่องเที่ยวต้องกำรทรำบข้อมูลสำมำรถค้นหำข้อมูล

ในเวปเพจ เว็บไซตข์องกรมทรัพยำกรธรณี ในกำรเยี่ยมชมจะมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับ

นักท่องเที่ยว โดยกำรแบ่งนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มๆ ไกด์ท้องถิ่นที่ให้ควำมรู้จะผ่ำนกำร

อบรมจำกกรมทรัพยำกรธรณี ซึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวนี เพิ่มรำยได้ให้คนในชุมชน คนชุมชน

ได้รับควำมรู้ มีกำรไปศึกษำดูงำนกลุ่มอื่นๆ และตอนนี มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยท่องเที่ยว 

ชำวบ้ำนให้ควำมร่วมมือกันดี มีควำมสำมัคคีกัน โดยมีกำรประชุมแบ่งงำนกันชัดเจน  

6. ภาพอนาคต กลุ่มมีควำมคิดที่จะมีกำรเพิ่มจ ำนวนสมำชิก โดยวำงแผนให้ชุด

ต้นแบบถ่ำยทอดควำมรู้ไปให้กับเยำวชน ให้นักเรียนมีกำรเข้ำร่วม มีโรงเรียนเป็นแม่ข่ำย 

กลุ่มยังไม่มีควำมคิดที่จะท ำโฮมสเตย์ แต่คิดว่ำจะเริ่มเพิ่มกิจกรรมอื่นในกำรท่องเที่ยวที่
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ถ  ำทะลุ ได้แก่ ชมฟอสซิล ส่องนก ศึกษำเห็ดฯลฯ  นอกจำกนี ยังอยำกให้มีกิจกรรมที่ท ำ

ให้นักท่องเที่ยวตื่นเต้นกว่ำนี  เนื่องจำกเป็นชุมชนชุมชนโบรำณ อำจมีกิจกรรมสำธิตกำร

เป่ำลูกดอกที่ใช้ในสมัยก่อน มีแนวคิดกิจกรรม วัฒนธรรม ศำสนำสอดแทรก กำร

ท่องเที่ยว แต่ยังไม่ได้เริ่มท ำ ซึ่งวัฒนธรรมดั งเดิมของพื นที่ คือท ำข้ำวเหนียวหลำมช่วง

เก็บเกี่ยวข้ำว วัฒนธรรมกำรท ำข้ำวเม่ำ กำรเล่นว่ำว ในอนำคตอยำกมีห้องชมวีดีทัศน์ 

เพื่ออธิบำยควำมรู้ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเร็จในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์(Richards 2010) 

ปัจจัย มี/ไม่ม ี
บริบทของแหล่ง    
การมีส่วนร่วมจากทอ้งถิ่น  
การมีพันธมิตร  
การวางแผนระยะยาว  
การมีวัตถปุระสงค์ทีช่ัดเจน  
การมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ด ี  
การมีอิสรภาพในการบริหารจดัการ  
การสื่อสารและการตลาดที่ด ี  
การมีแหลง่เงินทุนที่เพียงพอ  
การมีผู้น้าที่เข้มแข็ง  
การเมือง  
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แนวทางการบริหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคถ์ ้าทะล-ุป่าดึกด้าบรรพ ์

 • ขั นต่อยอด   

กำรพัฒนำเส้นทำงเดินเข้ำถึงพื นที่ ปัจจุบันยังใช้เส้นทำงที่ไม่ชัดเจนเดินไปตำม

สวนยำงพำรำของชำวบ้ำน นอกจำกนี กำรได้เส้นทำงธรรมชำติบริเวณป่ำดึกด ำบรรพ์จะ

ท ำให้นักท่องเที่ยวเดินไปตำมเส้นทำงที่ก ำหนดให้เท่ำนั นไม่ท ำลำยหรือเหยียบย่ ำพื นที่

อื่นๆ และมีแนวควำมคิดที่จะส่งต่อควำมรู้ให้กับเยำวชนในชุมชนรวมถึงเครือข่ำยกับทำง

โรงเรียน 

• ขั นการเพิ่มมูลค่า  

 ถ  ำทะลุตั งอยู่ที่ ม.2 บ้ำนหำญ ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนที่มีประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำ 

ดังนั นจึงสำมำรถเชื่อมโยงกับกำรเล่ำเรื่องถ  ำทะลุและป่ำดึกด ำบรรพ์ 

• ขั นการหาจุดตา่ง   

ถ  ำทะลุถึงแม้จะเป็นถ  ำแห้งแต่พบว่ำกำรวิวัฒนำกำรของถ  ำมีควำมส ำคัญหลำย

อย่ำงและรวมถึงกำรพบฟอสซิลที่อยู่ในสภำพที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์จ ำนวนมำก เหล่ำนี เป็น

จุดขำยที่สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกถ  ำอื่นๆในพื นที่ข้ำงเคียงและรวมถึงสำมำรถอธิบำย

เชื่อมโยงล ำดับกำรวิวัฒนำกำรของถ  ำต่ำงๆในพื นที่  อ. ละงู และทุ่งหว้ำ ได้อย่ำงดี 

นอกจำกนี ชำวบ้ำนในชุมชนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 

• ขั นการสร้างกระแสของการท่องเที่ยว  

 ทำงกลุ่มยังขำดควำมสำมำรถในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้วยตนเองแต่ขณะนี 

ได้ร่วมเป็นเครือข่ำยกับทำงองค์กรบริหำรส่วนต ำบลเขำขำว เครือข่ำยท่องเที่ยวถ  ำอุไร

ทอง และเครือข่ำยท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดสตูล รวมทั งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยำนธรณี

สตูล ซึ่งคำดว่ำจะได้รับกำรสนับสนุนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์แหล่งจำกเครือข่ำยเหล่ำนี  

 



บานหาญ อ.ละงู จ.สตูล

ชุมชนตองเที่ยว

เชา
ถ้ำทะลุ-ปาดึกดำบรรพ

ทำกระหรีปบแบคิโอพอต
อาหารกลางวันทองถิ่น

บาย
กลุมตัดเย็บบานบอดิน

โกปนาขา
ตลาดนานาจีโอพารค
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ส่วนที่ 4 ศัพท์น่ารู ้

Anthodites ตะกอนถ  ำประกอบด้วยกลุ่มรูปร่ำงคล้ำยเข็มหรือคริสตัลคล้ำยขน
นก 

Anticline รอยพับที่มีลักษณะนูนขึ น ตรงกันข้ำมกับ (syncline) 
aquifer เนื อหินที่ซึมผ่ำนได้ซึ่งสำมำรถบรรจุหรือส่งน  ำใต้ดินได้ 

ในกรณีของ “karst aquifer” ท่อขนำดเล็กๆจะต้องเชื่อมต่อกัน
เพื่อให้น  ำไหลผ่ำนได้ 

Base flow ทั งน  ำผิวดินหรือน  ำพุ กำรไหลของน  ำระดับฐำนหมำยถึงกำรที่น  ำ
ไหลได้ต่ ำสุดที่ท ำได้ในช่วงที่แห้งแล้งที่สุดของปี 

Base level ต ำแหน่งของระดับน  ำในช่วงแห้งแล้ง 
boneyard ทำงเดินถ  ำประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยห้องหลำยห้องที่เชื่อมต่อกัน

ด้วยช่องเล็ก ๆ ที่สร้ำงเป็นสำมมิติ 
Boundary layer เขต จ ำกัด ใกล้ผนังถ  ำหรือฐำนล ำธำรซึ่งกำรเคลื่อนไหวของเหลว

ได้รับผลกระทบจำกแรงเสียดทำน ของเหลวจะลดลงอย่ำงมี
นัยส ำคัญเมื่อเทียบกับของเหลวที่อยู่ห่ำงออกไปจำกขอบเขต 

breakdown เศษหินหรือก้อนหินในถ  ำซึ่งเป็นผลมำจำกกำรพังทลำยของเพดำน
ถ  ำ 

Cave entrance ช่องเปิดของถ  ำไปยังพื นผิวขนำดใหญ่พอส ำหรับมนุษย์ที่จะเข้ำไป 
caver คนที่เข้ำมำในถ  ำ 
cenote ค ำว่ำ cenote มำจำกค ำของชำวมำยัน "D'zonot" และหมำยถึง

ห้องใต้ดินที่มีน  ำถำวร ในขณะที่ซีโนตบำงส่วนเป็นแนวตั งปล่องที่
เต็มไปด้วยน  ำส่วนถ  ำอื่น ๆ เป็นถ  ำที่มีแอ่งน  ำและทำงเดินใต้น  ำอยู่
ภำยใน  
"cenote" (ออกเสียงว่ำ -No-tay) เป็นหลุมยุบตำมธรรมชำติที่
เพดำนถ  ำถล่มลงมำเป็นหน้ำต่ำงสู่โลกที่งดงำมนี  Cenotes เป็น
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แหล่งน  ำแห่งเดียวในป่ำส ำหรับอำรยธรรมของชำวมำยันและถือว่ำ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชำวมำยัน ชำวมำยันถือว่ำ cenotes เป็น
ทำงเข้ำสู่ "ยมโลก" หรือ "Xibalba" ที่ซึ่งเทพเจ้ำของพวกเขำอำศัย
อยู่และวิญญำณของพวกเขำอำศัยอยู่หลังจำกควำมตำย 

Cenozoic หนึ่งในช่วงเวลำทำงธรณีวิทยำที่ยิ่งใหญ่ซึ่งครอบคลุม 65 ถึง 1.7 
ล้ำนปีก่อนถึงปัจจุบัน 

Chemotrophic 
bacteria 

แบคทีเรียที่ใช้พลังงำนที่ได้จำกปฏิกิริยำทำงเคมีเป็นกระบวนกำร
เดียวกับที่แบคทีเรียสังเครำะห์แสงใช้พลังงำนแสง 

Collapse 
chamber 

ห้องขนำดใหญ่ในถ  ำเกิดจำกกำรแตกหักของหินฐำนและน  ำใต้ดินจะ
น ำวัสดุที่ยุบบำงส่วนออกไป 

Collapse doline ปล่องหรือพื นผิวที่มีลักษณะคล้ำยหลุมยุบหรือโพรงมีขนำดตั งแต่
ไม่กี่เมตรถึงหลำยร้อยเมตร 

colloids อนุภำคขนำดเล็กตั งแต่ 0.01 ถึง 10 ไมโครเมตรโดยประมำณ 
Dark zone บริเวณที่มืดของถ  ำโดยไม่มีแสงธรรมชำติ 
Debris flow ส่วนผสมของหินและน  ำที่เคลื่อนไหวอย่ำงรวดเร็ว 
dripstone กำรก่อตัวใดๆ ที่เกิดจำกกำรสะสมของแคลเซียมคำร์บอเนต

โดยทั่วไปโดยกำรแทรกซึมน  ำ 
Entrance zone พื นที่ของถ  ำที่ได้รับอิทธิพลจำกภำยนอกและมีแสงสว่ำงจำก

ธรรมชำติ 
Epikarst เป็นบริเวณท่ีผุกร่อนของควำมพรุนที่เพิ่มขึ นบนหรือใกล้พื นผิวหรือ

ที่สัมผัสกับดิน / หินของภูมิประเทศที่เป็นคำสต์หลำยแห่ง ... กำร
สะสมของดินภำยในรอยแตกอำจชะลอกำรเคลื่อนที่ลงของน  ำที่ซึม
ผำ่นและสร้ำงแหล่งกักเก็บที่อุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุ 

Eutrophic cave ถ  ำที่มีอินทรียวัตถุจ ำนวนมำกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่มำจำกมูล
ค้ำงคำวหรือเศษขยะที่น ำมำจำกน  ำ 
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Floodwater 
zone 

พื นที่ระหว่ำงต ำแหน่งต่ ำสุด (ในช่วงที่แห้งแล้ง) และต ำแหน่งสูงสุด 
(ในช่วงน  ำท่วม) ของระดับน  ำใต้ดินภำยในชั นน  ำใต้ดินของคำสต์ 

groundwater คือน  ำที่พบใต้ดินในรอยแตกและช่องว่ำงในดินทรำยและหิน มันถูก
กักเก็บไว้และเคลื่อนที่อย่ำงช้ำๆผ่ำนกำรก่อตัวของดินทรำยและหิน
ที่เรียกว่ำชั นหินอุ้มน  ำ 

guano คือมูลของนกทะเลและค้ำงคำวที่สะสมไว้มูลค้ำงคำวเป็นปุ๋ยที่มี
ประสิทธิภำพสูงเนื่องจำกมีไนโตรเจนฟอสเฟตและโพแทสเซียมสูง
เป็นพิเศษซึ่งเป็นสำรอำหำรหลักที่จ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช 

Hydraulic 
potential 

หมำยถึงควำมดันของกำรไหลของน  ำใต้ดินและโดยปกติจะไล่ระดับ
ของน  ำใต้ดินเมื่อน  ำใต้ดินสูงขึ นจะให้ศักย์ไฮดรอลิกที่สูงขึ น 

Hydrostatic 
pressure 

ควำมดันกระท ำต่อหินหรือของไหลโดยคอลัมน์ของน  ำจำกพื นผิวภูมิ
ประเทศไปยังควำมลึกภำยในเปลือกโลก 

infiltration กำรซึมผ่ำนของของเหลวเข้ำไปในบำงสิ่งโดยกำรกรอง 
karren รูปแบบคำสต์ขนำดเล็กจำกกำรละลำยของพื นผิวหินหรือใต้ดิน 
karst ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจำกกำรละลำยของหินที่ละลำยน  ำได้เช่น

หินปูนโดโลไมต์และยิปซั่ม มีลักษณะเป็นระบบระบำยน  ำใต้ดินที่มี
หลุมและถ  ำ นอกจำกนี อำจเกิดขึ นกับหินที่ทนต่อสภำพอำกำศ
ได้มำกขึ นเช่นควอตซ์ไซต์ 

Littoral cave ถ  ำชำยฝั่งหรือถ  ำทะเลเป็นถ  ำประเภทหนึ่งที่เกิดจำกกำรกระท ำของ
คลื่นในทะเลเป็นหลัก กระบวนกำรหลักที่เกี่ยวข้องคือกำรกัดเซำะ 
ถ  ำทะเลมีอยู่ทั่วโลกก่อตัวขึ นตำมแนวชำยฝั่งปัจจุบันและเหมือนถ  ำ
ทะเลบนชำยฝั่งทะเลในอดีต 

meander ลักษณะกำรโค้งคดเคี ยวหรือกำรโค้งของแม่น  ำ 
mesocaverns ช่องว่ำงเล็ก ๆ ใต้พื นตั งแต่ 0.5 ถึง 25 ซม 
Mesozoic มหำยุคมีโซโซอิกเป็นช่วงเวลำทำงธรณีวิทยำประมำณ 252 ถึง 66 
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ล้ำนปีก่อน เรียกอีกอย่ำงว่ำช่วงอำยุของสัตว์เลื อยคลำนและไม้สน  
Modified 
speleothem 

กำรปรับเปลี่ยนของกำรก่อประติมำกรรมของหินน  ำไหล  

Paleo-drainage เครือข่ำยเส้นทำงน  ำที่ปัจจุบันไม่มีกำรใช้งำน ในอดีตเคยถูก
ครอบครองโดยแม่น  ำหรือล ำธำรต่อมำมีสภำพที่แห้งแล้ง  

Paleozoic ยุคพำลีโอโซอิกเป็นยุคธรณีวิทยำที่เก่ำแก่ที่สุดในสำมยุคของยุค
ฟำเนโรโซอิก เป็นยุคฟำเนโรโซอิก (Phanerozoic eras) ที่ยำว
ทีสุ่ดซึ่งมีอำยุตั งแต่ 541 ถึง 252 ล้ำนปีก่อนและแบ่งออกเป็น 6 ยุค
ทำงธรณีวิทยำ ได้แก่ แคมเบรียน ออร์โดวิเชียน ไซลูเรียน ดีโวเนียน 
คำร์บอนิเฟอรัสและเพอร์เมียน 

Pit ถ  ำหลุม หรือถ  ำแนวดิ่ง เป็นถ  ำประเภทแนวดิ่งแทนที่จะเป็นทำงเดิน
ในถ  ำแนวนอนทั่วไป 

Pleistocene ไพรโตซีน เป็นยุคทำงธรณีวิทยำที่กินเวลำประมำณ 2,580,000 ถึง 
11,700 ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรเกิดธำรน  ำแข็งล่ำสุดของโลก กำร
สิ นสุดของ ไพรโตซีน ตรงกับกำรสิ นสุดของยุคน  ำแข็งสุดท้ำยและ
กำรสิ นสุดของยุคหินที่ใช้ในโบรำณคดี 

recharge กำรแทรกซึมของน  ำจำกพื นผิวสู่พื นดินสู่ชั นน  ำใต้ดิน 
Rimstone ท ำนบน  ำ (Rimstone หรือที่เรียกว่ำ gours) เป็นประเภทของ

ตะกอนถ  ำ ในรูปแบบของเขื่อนหิน ท ำนบน  ำ ประกอบด้วยแคลไซต์
และแร่ธำตุอื่น ๆ ที่สร้ำงขึ นในแอ่งน  ำในถ  ำ กำรก่อตัวที่สร้ำงขึ นซึ่งมี
ลักษณะเหมือนบันไดมักจะยื่นออกไปในหินน  ำไหลด้ำนบนหรือ
ด้ำนล่ำงของขอบหินเดิม 

Rockshelter เพิงผำหินเป็นช่องเปิดคล้ำยถ  ำตื นที่ฐำนป้ำนหรือหน้ำผำและไม่มี
เขตมืด  

scallops ลักษณะกำรละลำยของหินปูนที่ไม่สมมำตรคล้ำยเปลือกหอยนำงรม
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รูปปำกแตรพบตำมผนังถ  ำหรือหินน  ำไหล 
seepage แรงเสียดทำนของน  ำที่ไหลผ่ำนช่องว่ำงหรือช่องว่ำงในหินท ำให้

ควำมดันระหว่ำงเม็ดหิน-ดินขนำดเล็กๆเพิ่มขึ น  
(เช่นแรงไฮโดรลิกต่อหน่วยปริมำตรของหินหรือดินซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรไหลของน  ำและกระท ำในทิศทำงกำรไหล) 

Show caves ถ  ำที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ำชมได้โดยมีไกด์น ำชม หรืออำจได้รับกำร
จัดกำรโดยรัฐบำลหรือองค์กรและให้บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้
โดยปกติจะมีค่ำธรรมเนียม 

Sink (sinking 
stream) 

กระแสน  ำที่จมลงเกิดขึ นจำกน  ำไหลซึมผ่ำนลงไปสู่ชั นน  ำใต้ดินเป็น
ลักษณะตรงกันข้ำม gaining stream (or effluent stream) ซึ่งมี
ปริมำณน  ำเพิ่มขึ นจำกล ำธำรที่ห่ำงไกลออกไปซึ่งได้รับจำกน  ำใต้ดิน
บริเวณใกล้เคียง 

speleogenesis เป็นต้นก ำเนิดและพัฒนำกำรของถ  ำซึ่งเป็นกระบวนกำรหลักที่
ก ำหนดคุณสมบัติที่ส ำคัญของอุทกธรณีวิทยำของคำสต์และแนวทำง
ในกำรวิวัฒนำกำร 

speleogens เป็นลักษณะทำงธรณีวิทยำภำยในระบบคำสต์ ที่สร้ำงขึ นโดยกำร
สลำยตัวของหิน เมื่อน  ำฝนตกลงมำในชั นบรรยำกำศจะดูดซับก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์และอื่นๆ เมื่อผ่ำนสำรอินทรีย์ในดิน 

speleothem คือแร่ทุติยภูมิที่เกิดขึ นในถ  ำ โดยทั่วไปตะกอนถ  ำ จะเกิดขึ นในถ  ำ
หินปูนหรือโดโลไมต์ ค ำว่ำ "Speleothem" ตำมที่ Moore น ำมำใช้

เป็นครั งแรกมำจำกค ำภำษำกรีก spēlaion "ถ  ำ" + théma "ฝำก" 
spring จุดที่ไม่ต่อเนื่องหรือช่องเปิดที่น  ำใต้ดินไหลสู่พื นผิวหรือกลับสู่ผิวน  ำ

ที่ลงใต้ดิน 
Survey a cave กำรส ำรวจถ  ำอำจท ำเป็นแผนที่ของระบบถ  ำทั งหมดหรือบำงส่วนซึ่ง

อำจผลิตขึ นเพื่อให้ได้มำตรฐำนควำมแม่นย ำที่แตกต่ำงกันขึ นอยู่กับ
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สภำพถ  ำและอุปกรณ์ที่มีอยู่ 
Tectonic 
movements 

กำรเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเป็นทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์ที่
อธิบำยถึงกำรเคลื่อนที่ขนำดใหญ่ของแผ่นเปลือกโลกขนำดใหญ่ 7 
แผ่นและกำรเคลื่อนที่ของแผ่นเปลอืกโลกขนำดเล็กจ ำนวนมำก
เนื่องจำกกระบวนกำรเปลือกโลกเริ่มขึ นบนโลกระหว่ำง 3.3 ถึง 3.5 
พันล้ำนปีก่อน 

terrace ขั นบันได ที่รำบแบบขั นลดหลั่น 
tertiary ช่วงแรกของยุคซีโนโซอิกระหว่ำง 65 ถึง 2 ล้ำนปีก่อน 
tracer ในทำงอุทกวิทยำวัสดุแขวนลอยหรือลอยน  ำใด ๆ ที่ใช้ในกำรก ำหนด

เส้นทำงและหรืออัตรำกำรเคลื่อนที่และกำรกระจำยของวัสดุที่
คล้ำยคลึงกันในน  ำ 

turbulent ในพลศำสตร์ของไหลควำมปั่นป่วนหรือกำรไหลแบบปั่นป่วนคือกำร
เคลื่อนที่ของของไหลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงควำมดันและควำมเร็วใน
กำรไหลอย่ำงวุ่นวำย ตรงกันข้ำมกับกำรไหลแบบลำมินำร์ซึ่งเกิดขึ น
เมื่อของไหลไหลในชั นคู่ขนำนโดยไม่มีกำรหยุดชะงักระหว่ำงชั น
เหล่ำนั น 

Twilight zone พื นที่ของถ  ำที่ขยำยออกไปจำกขีดจ ำกัด ของพืชสีเขียวไปจนถึง
ควำมมืดซึ่งแสงจะค่อยๆลดลง 

Vadose เกี่ยวข้องกับสำรละลำยใต้ผิวโลกที่อยู่เหนือระดับน  ำใต้ดินถำวร 
Vadose zone โซน vadose เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำโซนไม่อิ่มตัวเป็นส่วนหนึ่งของผิว

โลกระหว่ำงพื นผิวบกและด้ำนบนสุดของโซนน  ำใต้ดินที่อิ่มตัว ดังนั น
โซน vadose จึงขยำยจำกด้ำนบนของพื นผิวดินไปยังชั นเขตน  ำใต้
ดิน 

Valley margin 
sinkholes 

หลุมยุบขอบหุบเขำ 



177 
 

vent ช่องเปิดที่ช่วยให้อำกำศก๊ำซหรือของเหลวผ่ำนออกหรือเข้ำไปใน
พื นที่ที่จ ำกัด 

Virgin passage ทำงเดินในถ  ำที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมำก่อน 
Water table น  ำใต้ดิน เกิดจำกน  ำผิวดินซึมผ่ำนดินชั นต่ำงๆ ลงไปถึงชั นดินหรือ

ชั นหินที่ซึมผ่ำนไม่ได้ น  ำเหล่ำนี จะไปสะสมอยู่ระหว่ำงช่องว่ำงของ
เนื อดินหรือหิน และปริมำณน  ำใต้ดินบริเวณหนึ่งๆ จะมีกำร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ขึ นอยู่กับปริมำณน  ำฝนและสภำพภูมิ    
ประเทศในบริเวณนั น  น  ำใต้ดินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1.น  ำในดินหรือน  ำใต้ดินชั นบนน  ำในดินพบในชั นดินตื นๆ เป็นน  ำที่
ซึมอยู่ในดินเหนือชั นหินเกิดจำกน  ำฝนหรือน  ำบนผิวดินดูดซับไว้ 
เมื่อดินอิ่มตัวไปด้วยน  ำแล้วก็จะซึมลงไปในดินจนถึงชั นของหิน ซึ่ง
ชั นหินเหล่ำนี จะกั นน  ำส่วนใหญ่ไม่ให้ซึมผ่ำนไปได้ 2.น  ำบำดำล เป็น
น  ำที่ซึมจำกน  ำในดินผ่ำนชั นดินซึ่งน  ำซึมผ่ำนได้ยำกไปเก็บกักอยู่ใน
ชั นหินซึ่งมีรูพรุนซึ่งอยู่ถัดจำกชั นหินหนำ น  ำซึมผ่ำนได้ยำกลงมำ 
และระดับน  ำตอนบนสุดของน  ำเรียกว่ำระดับน  ำบำดำล  ระดับน  ำ
บำดำลจะเปลี่ยนแปลงได้ตำมฤดูกำลหรือเปลี่ยนแปลงตำมกำรเพิ่ม
หรือสูญเสียน  ำ 
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