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ถ ้ำเลสเตโกดอนอยู่ในอุทยำนธรณีโลกสตูล (Satun Global Geopark) จังหวัดสตูล เป็นถ ้ำบกที่อยู่ตรงกลำงระหว่ำงระบบ
นเิวศบกกับป่ำชำยเลน ตลอดแนวของถ ้ำระยะทำง 3,389.01 เมตร มนี ้ำจดืไหลผำ่นภำยในถ ้ำและไดร้ับอทิธพิลจำกน ้ำขึน้น ้ำ

ลงของน ้ำทะเล แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเขำ้ชมจ ำนวนมำก ระบบนิเวศแบบถ ้ำเป็นสภำพแวดลอ้มที่มีอำหำร อำกำศและแสง
สว่ำงจ ำกัด จุลนิทรยีม์บีทบำทส ำคัญในกำรรักษำสมดุลของระบบนิเวศถ ้ำ จุลนิทรยีเ์หล่ำนี้มีลักษณะจ ำเพำะยำกที่จะพบใน

แหล่งอืน่ และคำดว่ำมจีุลนิทรยีใ์หม ่ๆ จ ำนวนมำกทีย่ังไมเ่คยถูกคน้พบ ดังนัน้ โครงกำรฯ มุง่เนน้กำรศกึษำควำมหลำกหลำย

ของจุลนิทรยีก์ลุ่มแบคทเีรยี แอคตโินมัยซสิ และยีสต ์ในระบบนเิวศแบบถ ้ำของพื้นทีอุ่ทยำนธรณีโลกสตูล แบ่งพืน้ที่เป็น 5 
โซนตำมระยะทำงภำยในถ ้ำ โดยโซน 1-4 อยู่ในแนวโถงถ ้ำหลักที่ใชใ้นกำรท่องเที่ยวจำกปำกทำงเขำ้ถ ้ำไปถงึทำงออก

เชื่อมต่อกับทะเลติดกับป่ำชำยเลน ส่วนโซน 5 เป็นโถงแยกย่อยที่ปิดไม่ใหนั้กท่องเที่ยวเขำ้ชม โดยใชเ้ทคโนโลยีอณู
ชวีวทิยำและโอมกิส ์

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การศกึษาความหลากหลายของจลุนิทรยีท์ ีม่คีวามส าคญัในระบบนเิวศ
และสภาวะแวดลอ้มแบบถ า้ในพืน้ทีอ่ทุยานธรณีโลกสตลู 

รายละเอยีดผลงาน 
ขอ้มูลภาพแวดลอ้มและคุณสมบตัทิางเคมขีองหนิ ดนิ และน า้ ในถ า้

เลสเตโกดอน 

• สภำพแวดลอ้มภำยในถ ้ำเลสเตโกดอนตลอดแนวยำวของถ ้ำ มีอุณหภูมิ

และควำมชืน้สัมพัทธค์่อนขำ้งคงที่ พบอุณหภูมภิำยในถ ้ำ 25.5-26.2 °C 
และควำมชื้นสัมพัทธ์รอ้ยละ 99.1-99.9 คุณสมบัติทำงเคมีของหินเป็น

หนิปูนที่ไม่บรสิทุธิจ์ัดจ ำแนกเป็นหนิปูนแมกนีเซยีม หนิปูนโดโลไมต ์และ
หินปูนแคลเซียมสูง ส่วนดินมีสภำพเป็นกลำงค่อนไปทำงด่ำงอ่อน pH 

6.8-7.8 มีแร่เหล็กและซิลิกอนค่อนขำ้งสูง ดินบรเิวณใกลท้ำงออกถ ้ำ
เชื่อมต่อกับทะเลมีปริมำณเกลือสูงกว่ำบริเวณโถงถ ้ำที่ เป็นเสน้ทำง

ท่องเทีย่วอย่ำงชัดเจน สว่นน ้ำในถ ้ำมสีภำพเป็นด่ำง pH 7.7-8.2 โถงถ ้ำที่

เป็นเสน้ทำงท่องเที่ยวมธีำตุแคลเซยีมคอ่นขำ้งสงู บรเิวณใกลท้ำงออกถ ้ำ
ต่อกับป่ำชำยเลนมีแร่ธำตุคลอรีน ซัลเฟต และเกลือสูงกว่ำบรเิวณโถง

หลักที่เป็นเสน้ทำงท่องเที่ยวและพบซัลเฟตในน ้ำสูงกว่ำค่ำมำตรฐำน 
(440 mg/l) ซึง่เกีย่วขอ้งกับวัฏจักรซลัเฟอรท์ีเ่กดิขึน้มำกกว่ำบรเิวณอืน่ที ่ 

 

องคค์วามรูด้า้นจุลนิทรยีใ์นถ า้เลสเตโกดอน 

• คัดแยกจุลินทรีย์บริสุทธิ์ที่ เพำะเลี้ยงได ้(Culture-Dependent) กลุ่ม
แบคทีเรีย แอคติโนมัยซิส และยีสต์ ที่พบภำยในถ ้ำเลสเตโกดอน ได ้

ทัง้หมด 951 สำยพันธุ ์ไดแ้ก่ แบคทีเรยี 481 สำยพันธุ์, แอคตโินมัยสีท 
336 สำยพันธุ์, และยีสต์ 134 สำยพันธุ์ เก็บรักษำไวท้ี่ศูนย์ Thailand 

Bioresource Research Center (TBRC) ของ สวทช. 
 

• ควำมหลำกหลำยของจุลินทรีย์ที่ เพำะเลี้ยงได ้พบ 130 สกุล เป็น

จุลินทรีย์ที่ ท รำบชื่อแล ว้ 455 ชนิด , ชนิดที่ ยั งไม่ มีกำรอธิบำย 
(undescribed species) 9 ชนิด, และคำดว่ำเป็นชนิดใหม่ของโลก (new 

species) 200 ชนดิ ไดแ้ก ่แบคทเีรยี 64 ชนดิ, แอคตโินมัยสที 133 ชนิด, 

และยีสต์ 3 ชนิด โดยจุลินทรีย์ที่พบมำกที่สุด คือ แบคทีเรียสกุล 
Pseudomonas และ Bacillus แอคติ โนมั ยสีทที่ พ บมำกที่ สุ ด  คื อ 

Streptomyces และยสีตท์ีพ่บมำก Candida ทีส่ดุ 
 

• ไดว้เิครำะห์ล ำดับนิวคลีโอไทด์โดยกำรจัดกลุ่ม operational taxonomic 
units (OTUs) ของจุลินทรีย์รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ เพำะเลี้ยงไม่ได ใ้น

หอ้งปฏบัิตกิำร (culture-independent) พบจุลนิทรยีใ์นหนิกลุ่มแบคทีเรีย
เฉลี่ย 976 OTUs และรำเฉลี่ย 335 OTUs, ในดิน พบแบคทีเรียเฉลี่ย 

14,724 OTUs และรำเฉลี่ย 823 OTUs และในน ้ ำ พบแบคทีเรียเฉลี่ย 

3,321 OTUs และรำเฉลี่ย 426 OTUs โดยแบคที เรียในดินมีควำม
หลำกหลำยมำกที่สุด มีค่ำ Simpson index เท่ำกับ 0.99 รองลงมำคือใน

น ้ำ มีค่ำ Simpson index เท่ำกับ 0.88 และในหิน มีค่ำ Simpson index 
เท่ำกับ 0.83 ส่วนรำในดินมีควำมหลำกหลำกหลำยมำกที่สุด มีค่ำ 

Simpson index เท่ำกับ 0.93 รองลงมำคือในหิน มีค่ำ Simpson index 
เทำ่กับ 0.91 และในน ้ำ มคีำ่ Simpson index เทำ่กับ 0.87 
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ภำพแผนทีภ่ำยในถ ้ำเลสเตโกดอน 
 

 
 

ภำพกำรส ำรวจและเก็บตัวอยำ่งภำยในถ ้ำเลสเตโกดอน 
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การศกึษาความหลากหลายของจลุนิทรยีท์ ีม่คีวามส าคญัในระบบนเิวศ
และสภาวะแวดลอ้มแบบถ า้ในพืน้ทีอ่ทุยานธรณีโลกสตลู 

• บรเิวณที่พบควำมหลำกหลำยของจุลนิทรีย์มำกที่สุด คือ บรเิวณโซน 1 

ปำกถ ้ ำที่ต่อมำจำกผืนแผ่นดิน มีค่ำ Shannon-Wiener Index เท่ำกับ 
5.09 ซึง่มีน ้ำจืดไหลเขำ้ในถ ้ำชะลำ้งเอำจุลนิทรยีแ์ละสำรอนิทรยีวั์ตถุบน

ผนืแผ่นดนิเขำ้ไปในถ ้ำ และควำมหลำกหลำยจะค่อยๆ ลดลงตำมระยะทำง

ของถ ้ำที่ลึกเขำ้ไปจนถึงบรเิวณปำกทำงออกถ ้ำต่อกับป่ำชำยเลน ส่วน
บริเวณโถงแยกย่อยที่ ปิดไม่ให นั้กท่องเที่ยวเขำ้เยี่ยมชมพบควำม

หลำกหลำยของจุลนิทรีย์ต ่ำที่สุด มีค่ำ Shannon-Wiener Index เท่ำกับ 
4.16 บรเิวณนี้น ้ำค่อนขำ้งนิง่ มอีนิทรยีวัตถุต ่ำกว่ำบรเิวณอืน่ ในดนิมคีวำม

หลำกหลำยของจุลนิทรยีม์ำกทีส่ดุ รองลงมำคอืในน ้ำและในหนิ 
 

การปนเป้ือนของจุลนิทรยีจ์ากนกัทอ่งเทีย่ว 

• ผลกำรศึกษำแบคทีเรียที่ปนเป้ือนมำจำกนักท่องเที่ยวที่เขำ้เยี่ยมชม

ภำยในถ ้ำ เปรยีบเทียบกับฐำนขอ้มูลไมโครไบโอมในมนุษย ์พบแบคทเีรยี
ที่ปนเป้ือนมำจำกนักท่องเที่ยวค่อนขำ้งต ่ำ มีค่ำ relative abundance 

นอ้ยกว่ำ 0.5% ของกลุ่มประชำกรแบคทีเรยีที่พบทัง้หมด ซึง่อำจเป็นไป
ไดว้่ำกำรเขำ้ไปเยี่ยมชมภำยในถ ้ำจ ำเป็นตอ้งใชเ้รือจึงลดกำรสัมผัส

ระหว่ำงนักท่องเที่ยวกับสภำวะแวดลอ้มภำยในถ ้ำ และลักษณะที่จ ำเพำะ

ของสภำวะภำยในถ ้ำทีไ่มเ่อือ้ต่อกำรเจรญิเตบิโตของเชือ้แบคทเีรยีจำกถิน่
อืน่ อกีทัง้ลักษณะกำยภำพของถ ้ำทีม่กีระแสน ้ำไหลผ่ำนตลอดแนวโถงถ ้ำ

พัดพำแบคทเีรยีทีป่นเป้ือนออกไปจำกถ ้ำ ปัจจัยเหล่ำนี้ท ำใหพ้บแบคทเีรีย
ที่มำจำกมนุษยใ์นปรมิำณที่นอ้ย ดังนั้น กำรบรหิำรจัดกำรวธิีเขำ้เยี่ยมชม

ถ ้ำควรมีหลักปฏบัิตทิี่ดแีนะน ำใหกั้บนักท่องเที่ยว และกำรควบคุมจ ำนวน

นักท่องเที่ยวที่เหมำะสม ซึง่เป็นสิง่ส ำคัญที่ไกดน์ ำเที่ยวใหค้วำมรูแ้นะน ำ
นักท่องเที่ยวได ้เพื่อช่วยดูแลระบบนิเวศในถ ้ำใหค้งสภำพเดิมเป็นกำร
ทอ่งเทีย่วทีย่ั่งยนื 

Specification ของผลงาน: 
1. องค์ควำมรู เ้กี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของจุลินทรีย์และ

จุลนิทรยีช์นิดใหม่ของโลกที่พบในถ ้ำเลสเตโกดอน 200 ชนิด เผยแพร่ใน

วำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ  และเป็นข อ้มู ลเบื้องต น้ในติดตำมกำร
เปลีย่นแปลงสภำพแวดลอ้มของถ ้ำในระยะยำวร่วมกับขอ้มูลดำ้นอืน่ๆ 
 

2. เชือ้บรสิทุธิเ์ก็บรักษำไวท้ีศ่นูยช์วีวัสดุประเทศไทย (TBRC) ของ สวทช. 

แนวทางการน าผลงานไปใชป้ระโยชน ์ 

1. ขอ้มูลจุลนิทรีย์ชนิดใหม่ของโลกที่บ่งชีถ้งึควำมสมบูรณ์ของถ ้ำเลสเตโก
ดอน และขอ้มูลควำมหลำกหลำยใชใ้นกำรประเมนิตดิตำมกำรเปลีย่นแปลง

สภำพของถ ้ำ 
2. สนับสนุนระบบคลังขอ้มูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของศูนย์ชีววัสดุ

ประเทศไทย  
3. อบรมใหค้วำมรูเ้กี่ยวกับจุลินทรีย์ในถ ้ำใหไ้กด์น ำเที่ยวหรือกลุ่มวสิำหกจิ
ชมุชนน ำเทีย่วถ ้ำเลสเตโกดอนสำมำรถแนะน ำนักท่องเทีย่วได ้

กลุม่เป้าหมายน าไปใชป้ระโยชน:์ นักวจิัยจุลนิทรยี ์

นักวิจัยธรณีวทิยำ นักวิชำกำร ของสถำบันกำรศึกษำ, 
กรมทรัพยำกรธรณี, อุทยำนธรณีโลกสตูล รวมถึงกลุ่ม
วสิำหกจิน ้ำเทีย่วถ ้ำเลสเตโกดอนและไกดท์อ้งถิน่ 

หนว่ยงาน/องคก์ร ทีม่คีวามรว่มมอื:  

• อุทยำนธรณีโลกสตูล 

• กรมทรัพยำกรธรณี 

• มหำวทิยำลัยมหดิล 

• Chinese Academy of Science (CAS) 

 
 

แผนภำพควำมหลำกหลำยของกลุ่มประชำกรแบคทเีรยี

ในระดับสกลุทีพ่บในปรมิำณมำกทีส่ดุในตัวอยำ่งดนิ 

 

 

 
 

แผนภำพควำมหลำกหลำยของกลุ่มประชำกรรำในระดับ

สกลุทีพ่บในปรมิำณมำกทีส่ดุในตัวอย่ำงดนิ 


