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บทคัดย่ อ
ถ้ าภูผาเพชร อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล เป็ นถ้ าขนาดใหญ่ที่สุดในอุทยานธรณี สตูล งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศภายนอกถ้ าและจุลภูมิอากาศภายในถ้ าภูผาเพชร ณ ตาแหน่ งต่างๆ ได้แก่
บริ เวณใกล้ปากถ้ า โถงถ้ าตอนกลางและโถงถ้ าส่ วนท้าย ตัวแปรที่ศึกษานั้น ได้แก่ อุณหภูมิ (T) และความชื้นสัมพัทธ์
(RH) ทั้งภายนอกและภายในถ้ า โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแบบอัตโนมัติเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึง
เดื อนเมษายน พ.ศ. 2560 วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ผลการศึ กษาพบว่า การเปลี่ ยนแปลง
อุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ของอากาศ ณ บริ เวณใกล้ปากถ้ ามีความสัมพันธ์กบั อากาศภายนอกถ้ าในระดับสู งที่สุด
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (อุณหภูมิถ้ า vs. อุณหภูมิภายนอกถ้ า: r = 0.70, ความชื้นสัมพัทธ์ในถ้ า vs.
ความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกถ้ า: r = 0.82) ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงของอิทธิ พลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภายนอกต่อการ
เปลี่ยนแปลงของระบบถ้ า
ABSTRACT
Phu Pha Phet cave locates in Manang district of Satun province, which is regarded as the largest cave in
Satun Geopark. This study aimed to investigate the relationship between surface and cave climate. The microclimate
monitoring was carried out at three locations within the cave including the location near cave entrance, the middle
chamber, and the end of cave chamber. Air temperature (T) and Relative Humidity (RH) was automatically recorded
using the automatic data loggers for the period between January, 2016 and April, 2017. The relationships between
cave parameters and those climatic factors were explored by Pearson correlation analysis. Results showed that the
strongest relationships between cave air (T & RH) and surface climate were found (p < 0.01) at the location near cave
entrance (Cave T. vs. Surface air T.: r = 0.70, Cave RH vs. Surface RH: r = 0.82). These implied that the changes in
surface climate can affect the cave microclimate system.
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บทนา
ถ้ า (Cave) เป็ นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสาคัญและทรงคุณค่า ภายในถ้ านั้นประกอบไปด้วย
ทรั พยากรทางธรรมชาติต่างๆ ทั้งทรั พยากรธรณี (หิ นงอก หิ นย้อย ฯลฯ) ทรัพยากรชี วภาพและสิ่ งมีชีวิต (ค้างคาว
จิ้งหรี ด เห็ดรา ฯลฯ) รวมถึงยังเป็ นแหล่งเก็บรักษามรดกอันทรงคุณค่าทางด้านโบราณคดีและศิลปกรรมต่างๆ (โลงไม้
ภาพเขียน ฯลฯ) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะชนทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงประโยชน์ในด้านการประยุกต์ใช้
ทรัพยากรต่างๆ ภายในถ้ าเพื่อสร้างองค์ความรู ้ทางด้านวิชาการ (Wannasri et al., 2007; Muangsong et al., 2014) อย่าง
ยัง่ ยืน สาหรั บการเปลี่ ยนแปลงของระบบถ้ านั้น เกิ ดขึ้นได้จากทั้งปั จจัยทางธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นการเปลี่ ยนแปลงตาม
สภาวะธรรมชาติ (Natural variation of the environment) ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (Seasonal cycles) (Badino,
2004; Riechelmann et al., 2017) และปั จจัยจากกิจกรรมของมนุษย์ รวมถึงการใช้ถ้ าเป็ นพื้นที่นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว (Hoyos et al., 1998; Lobo, 2015)
อุทยานธรณี สตูล (Satun Geopark) เป็ นอุทยานธรณี แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการประกาศ
จาก The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ให้เป็ นอุทยานธรณี โลกของ
ยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) (ค.ศ. 2018-2021) ซึ่งสามารถใช้ขอ้ มูลนี้เป็ นฐานข้อมูลได้ ถ้ าภูผาเพชร (Phu Pha
Phet cave) อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล เป็ นถ้ าขนาดใหญ่ที่สุดในอุทยานธรณี สตูล และมีความสาคัญทางด้านธรณี วิทยา
นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม การศึกษาถ้ าภูผาเพชรนั้นยังขาดแคลนข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ต่างๆ ภายในถ้ า ดังนั้น การพัฒนาระบบการติดตามตรวจวัดจุลภูมิอากาศภายในถ้ านั้นจึ งมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ของอากาศในถ้ าซึ่ งถือว่าเป็ นตัวแปรที่สาคัญ
ด้านอากาศหรื อบรรยากาศ (Critical atmospheric parameter) ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติวา่ เป็ นตัวแปรที่ใช้
สาหรับการประเมินสถานภาพของถ้ าและการกาหนดความสามารถในการรองรับของถ้ าเพื่อการท่องเที่ยว (FernandezCortes et al., 2006; Šebela, Turk, 2014; Novas et al., 2017)
ระบบการติดตามตรวจวัดจุลภูมิอากาศของถ้ าในที่น้ ี หมายถึง การตรวจวัดค่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในถ้ า
อย่างละเอียด (Detailed measurement) การบันทึกค่า (Recording of data) และการเก็บข้อมูล (Storing of data) โดยใช้
อุปกรณ์ตรวจวัดแบบอัตโนมัติ สาหรับงานวิจยั นี้ มีขอบเขตของตัวแปรที่นาเสนอเพียง ค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
(Temperature) และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ (Relative Humidity) ภายในถ้ า ซึ่ งเป็ นตัวแปรสาคัญที่ใช้สาหรับการ
วางแผนจัด การถ้ า และเป็ นตัว แปรที่ ค วบคุ มการเปลี่ ยนแปลงของทรั พ ยากรชี ว ภาพและทรั พยากรธรณี ภ ายในถ้ า
(Fernandez-Cortes et al., 2006; Hu et al., 2008; Šebela, Turk, 2014; Novas et al., 2017) โดยมีวตั ถุประสงค์ของการ
วิจยั คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศภายนอกถ้ าและจุลภูมิอากาศภายในถ้ าภูผาเพชร ณ ตาแหน่งต่างๆ ซึ่ ง
ข้อมูลจากการตรวจวัดนี้ จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาคัญในการประเมินสถานะของถ้ าและเ้้ าระวังการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบถ้ าอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศภายนอก รวมถึงสามารถใช้เป็ นข้อมูลเสริ มเพื่อประกอบการประเมิน
การรับรองให้เป็ นอุทยานธรณี โลกของยูเนสโกในระยะต่อไป (Re-validation process) ท้ายที่สุดแล้วจะช่วยสนับสนุน
การคงอยูแ่ ละการรับรองอุทยานธรณี สตูลให้เป็ นอุทยานธรณี โลกของยูเนสโกสื บไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งภู มิ อ ากาศภายนอกถ้ า และจุ ล ภู มิ อ ากาศ
(อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์) ภายในถ้ าภูผาเพชร ณ ตาแหน่งต่างๆ ได้แก่ บริ เวณใกล้ปากถ้ า, โถงถ้ าตอนกลางและ
โถงถ้ าส่วนท้าย
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วิธีการวิจยั
สถานทีศ่ ึกษา
ถ้ าภูผาเพชร (7°4'55"N, 99°57'77"E) อยูใ่ นพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านป่ าพน ตาบลปาล์มพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัด
สตูล (รู ปที่ 1) เป็ นถ้ าขนาดใหญ่ที่สุดในอุทยานธรณี สตูล และอยูภ่ ายใต้การดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
ซึ่งมีความสาคัญทั้งทางด้านธรณี วทิ ยา นิ เวศวิทยา และวัฒนธรรม พื้นที่ถ้ าเป็ นเขาหิ นปูน มีความสู งจากระดับน้ าทะเล
200 เมตร มีความยาวแนวโถงหลักรวม 536.65 เมตร (รัสริ นทร์ และคณะ, 2558)
การติดตามตรวจวัดการเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศภายนอกถา้ (Surface climate monitoring)
ติดตั้งสถานี ตรวจวัดภูมิอากาศทัว่ ไปรายวัน (Daily climate condition) บริ เวณนอกถ้ าภูผาเพชร (สถานี ตรวจ
อากาศภูผาเพชร: PPP-00) โดยวัดค่าอุณหภูมิ (T) และความชื้นสัมพัทธ์ (RH) ในอากาศด้วยเครื่ องวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์แบบอัตโนมัติ (Onset HOBO® temperature/relative humidity data Logger) ที่ติดตั้งไว้ในเรื อน
เทอร์ โมมิเตอร์ (Thermometer Screen) ซึ่ งตั้งเวลาการบันทึกข้อมูลทุกๆ 5 นาที อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลอัตโนมัติเหล่านี้
สามารถสั่งงาน เชื่อมต่อ และดาวน์โหลดข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ได้ดว้ ยโปรแกรมอัตโนมัติ HOBOware® (โชติกา,
2561) โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 57 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 และวัดปริ มาณน้ า้น
(Rainfall amount) ด้วยเครื่ องวัดปริ มาณน้ า้นแบบอัตโนมัติ (Automatic logging rain gauge) สาหรับข้อมูลการตรวจวัด
ปริ มาณน้ า้นนั้น พบว่าอุปกรณ์ตรวจวัดปริ มาณน้ า้นมีความขัดข้องในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 ข้อมูลในรายงานการวิจยั นี้
จึงอ้างอิงข้อมูลหลักจากผลการตรวจวัดที่ได้ระหว่างวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ควบคู่
ไปกับข้อมูลข้อมูลปริ มาณน้ า้นจากสถานีตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา (2560) ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล (6°39'0"N,
100°5'0"E) รหัสสถานี 570201 ซึ่งตั้งอยูใ่ นเขต อ. เมือง จ. สตูล (รู ปที่ 1) เพื่อเป็ นข้อมูลตัวแทนของสภาพภูมิอากาศใน
ปั จจุบนั (Modern climate condition) ในพื้นที่ศึกษาเพื่อการเปรี ยบเทียบกับข้อมูลจุลอุตุนิยมวิทยาในถ้ าต่อไป
การติดตามตรวจวัดการเปลีย่ นแปลงจุลภูมอิ ากาศภายในถา้ (Cave microclimate monitoring)
สาหรับการติดตามตรวจวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ภายในถ้ านั้น ใช้อุปกรณ์
บันทึกข้อมูลอัตโนมัติเช่นเดียวกับการตรวจวัดภูมิอากาศภายนอกถ้ าระหว่างวันที่ 16 มกราคม พศ. 2559-30 เมษายน
พศ. 2560 โดยดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ใน 3 ตาแหน่งหลักที่สาคัญภายในถ้ า ได้แก่ ตาแหน่งที่ 1 โถงถ้ าส่ วนต้นบริ เวณ
ใกล้กบั ปากถ้ า (PPP-01) ซึ่ งเป็ นตาแหน่ งแรกที่ มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนอากาศกับภายนอก ตาแหน่ งที่ 2 โถงถ้ า
ตอนกลาง (PPP-02) เป็ นตาแหน่งที่ เป็ นรอยต่อระหว่างบริ เวณปากถ้ าและโถงถ้ าส่ วนท้ายสุ ด ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่ เป็ นจุด
ท่องเที่ยวหลัก และตาแหน่งที่ 3 โถงถ้ าส่วนท้าย (PPP-03) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นห้องโถงปิ ด มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนของ
อากาศภายในห้องโถงและภายนอกน้อย ซึ่งเป็ นตาแหน่งที่มกั มีนกั ท่องเที่ยวเข้าไปจุดธูปตามความเชื่อส่วนบุคคล
การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data analysis)
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson correlation analysis) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ (IBM SPSS Statistics 18) โดยเป็ นการวิเคราะห์และแสดงข้อมูลทั้งข้อมูลเฉลี่ย
รายวันและรายเดือน
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ถำ้ ภูผำเพชร

สถำนีอุตุนิยมวิทยำ

รู ปที่ 1 แผนที่ แสดงตาแหน่ งที่ ต้ งั ของถ้ าภูผาเพชร (7°4'55"N, 99°57'77"E) และสถานี อุตุนิยมวิทยาสตูล (6°39'0"N,
100°5'0"E)
ผลการวิจยั
ความผันแปรของภูมอิ ากาศภายนอกถา้
1) ปริ มาณน้ า้น ณ สถานี ตรวจวัดจุลภูมิอากาศนอกถ้ าภูผาเพชร (PPP-00) มีค่าผันแปรไปในแต่ละฤดูกาล
โดยพบว่าปริ มาณน้ า้นรวมรายวัน (Daily rainfall) มีค่าผันแปรระหว่าง 0.2 มม./วัน จนถึง 55.4 มม./วัน (รู ปที่ 2 (a)) ซึ่ง
ปริ มาณน้ า้นรวมรายวันที่มีปริ มาณน้อยที่สุดนั้น พบในฤดูหนาว เช่น วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 และในช่วงก่อนฤดู
มรสุ ม เช่น เดือนมีนาคม (วันที่ 23, 26, 29) และบางครั้งก็พบปริ มาณ้นรวมรายวันน้อยในช่วงฤดู้นได้เช่นกัน เช่น
เดือนกรกฎาคม (วันที่ 25) และเดือนสิ งหาคม (วันที่ 1 และ 23) พ.ศ. 2559 เป็ นต้น สาหรับปริ มาณน้ า้นรวมรายวันที่มี
ปริ มาณมากที่ สุดนั้นพบในช่วงฤดู้น เช่น วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้น โดยมีจานวนวันที่ มี้นตก (Rainy
days) รวมทั้งหมด 7 วัน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559, 9 วัน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559, 4 วัน ในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2559, และไม่มี้นตกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 โดยพบจานวนวันที่้นตกต่อเนื่ องกันสู งสุ ด (Consecutive days with
rain or prolonged wet periods) คือ 5 วัน (วันที่ 25-29 มกราคม) และมีจานวนวันที่้นไม่ตกต่อเนื่ องกันหรื อช่วงแห้ง
แล้งต่อเนื่ อง (Consecutive days without rain or prolonged dry periods) ยาวนานถึง 32 วัน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง
30 เมษายน (รู ปที่ 2 (a)) สาหรับในช่วงฤดู้นนั้น ปริ มาณน้ า้นรวมรายเดือน (Monthly rainfall) มีปริ มาณมากที่สุด คือ
196 มม. ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 (รู ปที่ 2 (b))
2) ความชื้นสัมพัทธ์ จากการบันทึกด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดแบบอัตโนมัติต่อเนื่องยาวนาน 486 วัน (ระหว่างวันที่
16 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560) ณ สถานี ตรวจวัดจุลภูมิอากาศบริ เวณภายนอกถ้ าภูผาเพชรนั้น พบว่า
ค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์รายวัน (Daily relative humidity) มีค่าผันแปรอยูร่ ะหว่าง 64.2% จนถึง 99.6% โดยความชื้น
สัมพัทธ์รายวันมีค่าเฉลี่ย 83.7% (รู ปที่ 2 (a)) สาหรับค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศรายเดือน (Monthly relative

363

PMP6-5
humidity) นั้นพบว่า มีค่าเท่ากับ 85.6% โดยเดื อนสิ งหาคมเป็ นเดื อนที่ มีค่าความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ ยรายเดื อนสู งที่ สุด
(93%) และพบค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์รายเดือนต่าที่สุดในเดือนมีนาคม (75.2%) (รู ปที่ 2 (b))
3) อุณหภูมิ สาหรับอุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน (Daily air temperature) ที่ตรวจวัดได้ ณ สถานี ตรวจวัดภายนอกถ้ าภู
ผาเพชรนั้นมีค่า 27.4 ºC โดยพบค่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันต่าที่สุด 23.6 ºC ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และค่าอุณหภูมิ
เฉลี่ยรายวันสู งที่สุดมีค่า 31.9 ºC ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 (รู ปที่ 2 (a)) โดยค่าเฉลี่ยรายเดื อนของอุณหภูมิ
(Monthly air temperature) มีค่า 27.1 ºC พบว่า เดือนเมษายนเป็ นเดือนที่ร้อนที่สุด (28.5 ºC) และเดือนมกราคมเป็ นเดือน
ที่อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดื อนต่าที่สุด (26.2 ºC) (รู ปที่ 2 (b)) พบว่าค่าความผันแปรของอุณหภูมิมีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของปริ มาณน้ า้นและความชื้นสัมพัทธ์

รู ปที่ 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรายวัน (a) และค่าการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรายเดือน (b) ของตัวแปรต่างๆ ที่ตรวจวัด อัน
ประกอบไปด้วย อุณหภูมิ (กราฟเส้นทึ บสี ดาพร้อมสัญลักษณ์ ) ความชื้ นสัมพัทธ์ (กราฟเส้นทึ บสี เทา) และ
ปริ มาณน้ า้นรวม (กราฟแท่งสี เทา) ณ สถานีตรวจวัดถ้ าภูผาเพชร (PPP-00)
ความผันแปรของจุลภูมอิ ากาศภายในถา้
ค่าเฉลี่ยความชื้ นสัมพัทธ์รายวันภายในถ้ านั้นมีค่า ณ ตาแหน่งบริ เวณใกล้ปากถ้ า (PPP-01) อยูใ่ นช่วง 76.7–
97.8% ในตาแหน่งบริ เวณโถงกลางของถ้ า (PPP-02) มีค่าระหว่าง 81.6–96.1% ณ ตาแหน่งท้ายสุ ดของโถงถ้ า (PPP-03)
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พบว่า มีค่าเฉลี่ย 95.4% โดยมีความผันแปรของความชื้ นสัมพัทธ์อยูภ่ ายในช่วง 90.7–98.4% (รู ปที่ 3) สาหรับอุณภูมิ
เฉลี่ยรายวันของอากาศภายในถ้ านั้น มีค่าเฉลี่ย 25.6, 25.2, และ 24.9 ºC ณ ตาแหน่ ง PPP-01, PPP-02, และ PPP-03
ตามลาดับ (รู ปที่ 3)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างจุลภูมอิ ากาศภายในถา้ กับภูมอิ ากาศภายนอกถา้
ความผันแปรของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในถ้ านั้น มีความแปรผันไปตามความผันแปรของอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกถ้ า (รู ปที่ 3 และตารางที่ 1) ผลการศึกษาพบว่า ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนภายในและ
ภายนอกถ้ า มีค่าความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงที่สุดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ณ ตาแหน่งบริ เวณใกล้ปากถ้ า
(PPP-01) โดยความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์ภายในถ้ าและภายนอกถ้ ามีค่า r = 0.82 และความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิภายในและภายนอกถ้ ามีค่า r = 0.70 (ตารางที่ 1) สาหรับตาแหน่งที่มีค่าความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าที่สุด คือ
ตาแหน่ง PPP-03 ซึ่ งพบเพียงความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์ภายในถ้ า
และภายนอกถ้ า (r = 0.32) (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณน้ า้นไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในถ้ า (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r values) โดยใช้สูตรของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation
Coefficient) ระหว่างค่าเฉลี่ยรายเดือนของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ณ ตาแหน่งต่างๆ ภายในถ้ า
ภูผาเพชร (PPP-01, PPP-02, และ PPP-03) กับตัวแปรภูมิอากาศภายนอกถ้ า (ปริ มาณน้ า้น อุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์)
Cave air
parameters
Relative
Humidity

Temperature

Locations

Surface climate parameters
Rainfall

Temperature

Relative Humidity

PPP-01

0.00

-0.69*

0.82*

PPP-02

0.00

-0.64*

0.81*

PPP-03

0.00

-0.17*

0.32*

PPP-01

0.03

0.70*

-0.45*

PPP-02

0.03

0.65*

-0.39*

PPP-03

0.05

0.11

0.23

หมายเหตุ: * = นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ 99% (p < 0.01)
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รู ปที่ 3 ค่าการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรายวันของตัวแปรต่างๆ ที่ตรวจวัด อันประกอบไปด้วย อุณหภูมิ (กราฟเส้นทึบสี ดา
พร้อมสัญลักษณ์ ) ความชื้ นสัมพัทธ์ (กราฟเส้นทึ บสี เทา) และปริ มาณน้ า้นรวม (กราฟแท่งสี เทา) ณ สถานี
อุตุนิยมวิทยาสตูล (Satun Met.) และตาแหน่งต่างๆ ภายในถ้ าภูผาเพชร (PPP-01, PPP-02, และ PPP-03)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศภายนอกถ้ าและจุลภูมิอากาศภายในถ้ าภูผาเพชร
อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล ณ ตาแหน่งต่างๆ ได้แก่ บริ เวณใกล้ปากถ้ า โถงถ้ าตอนกลางและโถงถ้ าส่ วนท้าย การตรวจวัด
ระบบถ้ านี้เป็ นการติดตามตรวจวัดโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแบบอัตโนมัติเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึง
เดื อนเมษายน พ.ศ. 2560 ผลการศึกษา พบว่าข้อมูลภูมิอากาศภายนอกถ้ า เช่น ปริ มาณน้ า้น อุณหภูมิ และความชื้ น
สัมพัทธ์ในอากาศแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล สาหรับการเปลี่ยนแปลงของระบบอากาศภายในถ้ านั้นพบว่า
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การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายในถ้ ามีความผันแปรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของระบบภูมิอากาศภายนอกถ้ า
ผลการศึกษาในตาแหน่งที่ตรวจวัดนั้น ณ ตาแหน่งบริ เวณใกล้ปากถ้ า (PPP-01) และโถงกลางถ้ า (PPP-02) มี
ความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิอากาศภายนอกมากกว่าตาแหน่งโถงท้ายของถ้ า (PPP-03) โดยพบว่าการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ของอากาศ ณ บริ เวณใกล้ปากถ้ ามีความสัมพันธ์กบั อากาศภายนอกถ้ าใน
ระดับสูงที่สุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (อุณหภูมิถ้ า vs. อุณหภูมิภายนอกถ้ า: r = 0.70, ความชื้นสัมพัทธ์ใน
ถ้ า vs. ความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกถ้ า: r = 0.82) เนื่ องจากบริ เวณปากถ้ ามีลกั ษณะเป็ นช่องเปิ ดกว้างอันเกิดจากการเจาะ
ผนังถ้ าเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมภายในถ้ าได้สะดวก จึงแสดงให้เห็นว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศภายนอกแล้ว บริ เวณใกล้ปากถ้ านี้ จะเป็ นตาแหน่ งที่ ได้รับอิทธิ พลจากการเปลี่ยนแปลงของระบบอากาศ
ภายนอกมากที่ สุด และสามารถส่ งผลไปยังบริ เวณโถงกลางถ้ าได้อีกด้วยเช่ นกัน ดังนั้น จากข้อมูลการตรวจวัดนี้ จึง
สามารถใช้ไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการดาเนิ นการก่อสร้างหรื อปรับปรุ งสภาพถ้ าเพื่อการท่องเที่ยวในอนาคตได้
โดยเฉพาะหากมี การเจาะผนังถ้ าเพิ่ม เติ ม หรื อขยายขนาดของช่ องเปิ ดที่ เป็ นปากถ้ าในปั จจุ บัน อาจก่ อ ให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบจุลภูมิอากาศภายในถ้ าได้ สาหรับตาแหน่งโถงท้ายของถ้ า (PPP-03) นั้นพบว่า ได้รับอิทธิ พลจาก
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศภายนอกน้อย เนื่ องจากมีลกั ษณะเป็ นโถงถ้ าปิ ด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงอันเนื่ องจาก
ปั จจัยของสภาพอากาศตามธรรมชาติอาจส่งผลกระทบต่อบริ เวณนี้ ไม่มากนัก เนื่ องจากเป็ นโถงถ้ าปิ ดที่มีการหมุนเวียน
ของอากาศน้อย ข้อควรระวังคือ ผลกระทบอันเกิ ดจากกิ จกรรมของมนุ ษย์ เช่น การจุดธู ป เป็ นต้น ซึ่ งผลการศึ กษานี้
สามารถใช้เป็ นข้อมูลเสริ มเพื่อประกอบการประเมินการรับรองให้เป็ นอุทยานธรณี โลกของยูเนสโกในระยะต่อไปและ
ช่วยสนับสนุนการจัดการถ้ าอย่างยัง่ ยืนในอนาคต
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